
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de outubro 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. Tendo em vista a 
comemoração do Dia do Vereador, esta presidência autoriza para que a representante da 

Igreja Presbiteriana de Itapira, Sra. Katia Selene Galizoni Brandão, e o presbítero da Igreja 

Presbiteriana de Itapira, Sr. Railton Rocha Andrade Junior, façam uso da palavra. A seguir, 

faz uso da palavra a Sra. KATIA SELENE GALIZONI BRANDÃO: “Senhor presidente 
desta edilidade, vereador Carlos Sartori, senhores vereadores, senhoras, senhores, boa noite. 

É com muita alegria que a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana Central 

de Itapira tem a honra de se fazer presente nesta noite para homenagear, na pessoa de 

nossos vereadores, tão nobre função de nosso estado democrático de direito. Somos 
agradecidos a Deus que a tudo governa e preside de maneira soberana por aqueles que ele 

permite que ocupem funções públicas em nosso benefício ungidos pelo voto popular e 

revestidos de autoridade legítima conferida, antes de mais, pelo próprio Deus. Cremos que 

não existe autoridade que seja dada por Deus, ainda que os homens jamais sejam eximidos 
de suas escolhas. Nossa visita a esta Casa de Leis é além de uma ação cidadão, pois nos 

interessamos em nosso modo e participamos dos estilos de nossa linda cidade. Também é 

uma visita cordialmente cristã. Desejamos demonstrar nossa estima pelos senhores 

vereadores e reforçar o nosso compromisso bíblico de orar e interceder por aqueles que nos 
governam. Somos agradecidos pela oportunidade desta sessão por ocasião do Dia do 

Vereador, mais precisamente no dia 02 de Outubro, além de podermos prestar esta 

homenagem e estreitar os laços de amizade e renovar a estima entre nós. Deus abençoe os 

homens investidos na nobre função de vereador. Deus abençoe e conduza os destinos desta 
Casa de Leis, casa do povo. São os votos das mulheres da Sociedade Auxiliadora Feminina 

da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Neste instante peço para o presbítero Railton 

tomar a palavra. Obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. 

RAILTON ROCHA ANDRADE JUNIOR: “Nobre edis, senhoras e senhores presentes 
nesta Casa de Leis, casa do povo. Boa noite. As mulheres da Sociedade Auxiliadora 

Feminina da Igreja Presbiteriana Central de Itapira aproveitam muitas datas do calendário 

civil e muitas datas comemorativas relativas as classes profissionais e funcionais da 
sociedade para oferecer-lhes a devida estima, os nossos respeitos, a nossa gratidão e o 

exemplar das sagradas escrituras. Hoje temos a oportunidade de fazê-lo nesta edilidade por 

ocasião do Dia do Vereador a ser comemorado no dia 02 de Outubro. Evidentemente que a 

Igreja Presbiteriana Central de Itapira não prestigie apenas a atual composição da Casa e 
não prestigie vereador algum de maneira especial e nem se sente obrigada a fazê-lo por 

questões políticas ou ideológicas. O que tentamos fazer é prestigiar e reconhecer a 

importância da função e o ofício de vereador para o equilíbrio entre os poderes de 

governança municipal, a representatividade da votação popular e a defesa intransigente dos 
interesses coletivos da sociedade Itapirense. Entretanto, reconhecemos que a função e o 

ofício repousam sobre ombros de pessoas leais com virtudes, defeitos e que qualquer outra 

pessoa é digna de todo respeito, mas também estamos aqui atendendo a uma ordenança 

bíblica. Reconhecemos que como autoridades constituídas de Deus mesmo recebeste tais 
poderes, privilégios e deveres. Reconhecemos, ainda, que como cristãos é nosso dever orar 

e interceder por vocês a fim de que vejam supridas as suas necessidades para que sejam 



assistidos pelo senhor para desempenhar as suas funções com impessoalidade, hombridade 

administrativa, transparência, justiça e equidade para que a paz, a fraternidade e o 
desenvolvimento sejam uma marca na cidade de Itapira. Reafirmamos que como instituição 

organizada na sociedade civil de Itapira a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, embora 

não se comprometa e nem apoie a nenhum projeto de poder político partidário, ela não 

deixa de se interessar, de contribuir e de fazer sua parte pelo bem estar do povo desta linda 
cidade. Entre as nossas responsabilidades se encontra esta de oferecer aos nobres edis a 

certeza de que são comtemplados em nossas orações sempre nos reunimos para adorar o 

senhor. Contem sempre com a interseção dos cristãos presbiterianos. Deus Abençoe a 

fazimento das leis nesta Casa. Deus abençoe os nossos dignos vereadores. Queridos, é com 
muita alegria que a Igreja Presbiteriana vem a esta Casa de Leis. Agradecemos a Deus pela 

composição da Casa. É como herança da igreja reformada. Calvino, de Genebra, disse há 

muito tempo que o maior de todos os ofícios é o presbiterado. Ele se referia a questão do 

sacerdócio. Isso se aplica porque o Calvino diz que assim como o presbiterado é mais 
importante, em segundo lugar, sem sombras de dúvidas, nenhum homem público ou 

político. Calvino disse que para nós os oficiais, quer que sejam no âmbito religioso ou 

público, acabam existindo duas situações: A honra e o martírio. A honra fica para a família. 

Meu pai é vereador. Meu filho é vereador. O minha esposa é vereadora. O meu irmão é 
vereador. Fica a alegria de dizer que meu pai, meu irmão, meu filho fizeram tais coisas. 

Para o homem público fica o martírio porque nem todos sabem que somente desconfiamos 

que muitas noites vocês ficam sem dormir. São projetos frustrados, injurias levantadas e 

por ai vai. É bem assim mesmo. Calvino foi muito feliz quando separou o martírio e a 
honra. A honra é deixada para a família. Estão sendo honrados pelo ofício de vocês. Como 

integrantes da igreja reformada entendemos que tudo vem de Deus. Se vocês estão 

exercendo essa função é pelo fato de que Deus assim o quis. Então, a nossa oração e o 

nosso pedido é que Deus dê a vocês muita sabedoria e discernimento para fazer e 
desempenhar a função pela qual foram empossados e eleitos pelo povo, mas antes de tudo 

por Deus. Como sociedade cristã que somos tomo a liberdade de orar e pedir para que todos 

fiquem em pé. Pai santo, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelas alegrias e o prazer 

que o senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó pai, por essa sessão, por esses homens, ó 
Deus, que aceitaram e investiram, ó Deus, de todo seu conhecimento para estarem aqui com 

o objetivo de fazer o melhor para a sociedade de Itapira. Nós cremos nisso, ó Deus, e 

pedimos que o senhor os capacite e dê a eles, ó Deus, sensibilidade, acima de tudo, amor ao 

próximo para que tudo que vier a mão deles os mesmos tenham cuidado de buscar fazer a 
tua vontade, pois sempre a tua vontade é boa, perfeita e agradável, sempre com o intuito de 

promover a igualdade entre as pessoas diminuindo a desigualdade social ao povo de Itapira. 

Dê a eles muita sabedoria e que reine, ó Deus, a paz nesta Casa. Peço muita coerência em 
nome Jesus. Amém. Neste instante as irmãs de nossa igreja estarão estregando a cada 

vereador um exemplar das sagradas escrituras. Deus abençoe a todos. Parabéns a todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite 

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. 
Gostaria de saudar a todos em nome do presbítero Railton Junior. Gostaria de agradecer a 

todos os integrantes da Igreja Presbiteriana Central pela singela homenagem. Acabei-me 

atrasando na sessão de hoje devido a minha presença na procissão de Santa Teresinha. 

Alguns assuntos não precisavam ser discutidos nesta Casa desde que os funcionários 
estivessem atendendo o público corretamente. Muitas reclamações estão sendo feitas 

devido ao não atendimento adequado da Secretária. Essa situação acaba me entristecendo, 

pois são alguns problemas que já poderiam estar resolvidos. Sabemos que várias 

professoras estão apenas reivindicando seus direitos. Muitas delas não podem reivindicar 
seus direitos pelo fato de correr o risco de represálias. Gostaria de deixar claro que nesse 

governo não haverá nenhum tipo de represália. Em relação aos votos de congratulação de 



minha autoria, gostaria de dizer que um deles é direcionado ao Fábio, funcionário da 

Sorveteria Kaká. Elaborei a matéria devido ao transcurso do 4º aniversário da empresa. A 
sorveteria foi inaugurada com poucos funcionários, mas nos dias atuais a mesma dobrou o 

número de pessoal. É muito gratificante essa situação. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado ao voto de pesar do Sr. Laércio Aparecido Rodrigues. Ele era 

proprietário do bar situado no bairro do Cubatão. Lembro-me que quando era criança estive 
residindo nesse mesmo bar. Na época era apenas um pequeno barracão. Gostaria de 

parabenizar a comunidade de São Francisco de Assis, em nome da pessoa do padre Érique, 

pela realização de mais uma grandiosa comemoração no bairro Jardim Raquel. Muitas 

pessoas marcaram presença na quermesse. No início do ano fui nomeado pelo presidente 
desta Casa para representar esta Casa de Leis em alguns eventos tradicionais de nosso 

município. Estive participando da pré-conferência das cidades. Fui eleito delegado pelo 

Poder Legislativo para representar o nosso município na Conferência Estadual de 

Municípios. Várias ideias foram discutidas e apresentadas. Quero compartilhar que o nosso 
amigo de Espírito Santo do Pinhal foi eleito delegado para apresentar suas ideias em 

Brasília. Fui eleito como suplente do delegado e acredito que também irei até o município 

de Brasília. Quero solicitar, desde já, para que o nosso querido presidente proporcione mais 

essa viagem em benefício de Itapira. 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. A data de 

hoje é muito importante devido as comemorações. O mês de outubro é lembrado 

mundialmente como o mês de prevenção ao câncer de mama. É uma patologia que deixa 
muitas mulheres preocupadas. Existe um alto índice de mortalidade devido a esse tipo de 

problema de saúde em nossas mulheres. Mulheres jovens e idosas são afetadas com esse 

tipo de patologia nos dias atuais. É muito preocupante essa situação. Baseado em 

estatísticas, somente no ano passado cerca de 12.700 mulheres vieram a óbito devido a 
doença. Esse número é muito preocupante. Esperamos que as políticas públicas alcancem a 

grande maioria de nossas comunidades. É uma forma de prevenção. Acredito que, desse 

modo, nossas mulheres se sentirão mais seguras e bem representadas. Não poderia deixar 

de lembrar que hoje também é o dia Internacional dos Idosos. Atualmente cerca de 12,5% 
da população brasileira possui mais de 60 anos de idade. Parece pouco, mas são quase 22 

milhões de idosos. São pessoas que fazem das tripas o coração para sobreviver. Cerca de 

57% dos idosos ainda são responsáveis pelo ganha pão em suas residências. Depois que 

muitos deles acabam se aposentando, automaticamente a situação financeira piora. Ocorre 
essa situação devido a política federal da Previdência Social. Gostaria de congratular-me na 

pessoa do Presidente do Conselho do Idoso, Sr. João, a população da 3ª idade de nosso 

município. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a um projeto de lei 
complementar de minha autoria. Fico feliz pelo fato de que a maioria do público presente 

nesta Casa é mulher. O projeto refere-se a prorrogação de seis meses para o afastamento 

maternidade. Existe a lei federal e a estadual para esse tipo de política. Atualmente as 

nossas mulheres se afastam por 4meses. Através desse projeto de lei complementar o prazo 
será prorrogado para 6 meses. Vamos discutir e analisar o tema. Em relação ao 

requerimento elaborado por mim e o nobre vereador César, gostaria de dizer que o mesmo 

faz referência a um voto de congratulação a todos os integrantes da Guarda Civil Municipal 

e da Defesa Civil de nossa cidade. Vale lembrar que no mês passado foi comemorado o dia 
das pessoas que lutam pela segurança em nossa cidade. Estive atendendo duas pessoas 

nesta Casa e acabei ficando muito preocupado, pois elas passaram por consulta no Hospital 

Municipal, mas a farmácia estava fechada. Muitas pessoas passam por consulta e tem o 

hábito de pegar o remédio na farmácia no mesmo momento. A farmácia deve ser mantida 
aberta nos finais de semana para que a população possa usufruir da medicação. Causou-me 

muita estranheza em saber que a farmácia fica fechada nos finais de semana. Não sei qual 



seria o motivo pelo qual a farmácia fica fechada nos finais de semana. Gostaria 

imensamente que o nosso prefeito conversasse com a Secretária de Saúde, assim como com 
a Coordenação do Hospital, para que o problema seja sanado. Aquilo que é bom e trás 

consigo muitas melhorias deve permanecer. O medicamento está guardado. É necessário 

somente manter uma das portas abertas para que alguém distribua a medicação. Fica 

registrado esse alerta. Espero que nos próximos dias as pessoas responsáveis possam 
analisar a situação. A população somente tem a ganhar. Outro problema que me deixa 

muito preocupado também faz referência aos medicamentos. No final de semana algumas 

pessoas vieram me falar da falta de medicamentos essenciais no CAIS. Alguns 

medicamentos estão em falta há vários dias. Os alunos que estudam na APAE também 
ficaram mais de 30 dias sem os medicamentos de uso contínuo. É muito importante 

procurarmos saber o porquê que os medicamentos estão em falta na Rede Básica de Saúde. 

Como integrantes do Poder Público, acredito que devemos fiscalizar e servir o próximo. 

Vejo que a falta de medicação para as pessoas portadoras de necessidades especiais é muito 
preocupante. Espero que a Secretaria Municipal de Saúde possa oferecer de forma que não 

falte a medicação. Caso uma pessoa necessite de um medicamento anticonvulsivante, 

acredito que o mesmo deve ser disponibilizado de imediato, caso contrário a pessoa poderá 

vir até mesmo a óbito. É muito grave a situação. Na qualidade de médico e vereador, 
acredito que devemos fiscalizar e encontrar soluções. Na audiência pública foi dito pelo 

Secretário de Fazenda que as finanças do município estão em ordem, sendo que a mesma 

possui superávit de R$ 14 milhões. Como a Prefeitura Municipal possui dinheiro em caixa, 

acredito que não deve faltar medicação para a população. Política pública deve ser 
oferecida de forma que o essencial seja fornecido. A população necessita do essencial nos 

mais variados setores de nossa cidade. É um momento de reflexão. A Saúde requer uma 

atenção especial. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

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

Primeiramente gostaria de ler um ofício. “Prezado presidente, em resposta ao Requerimento 

164/2013 informamos a vossa senhoria que os uniformes escolares deixados pela 

administração anterior estão a disposição do Fundo Social de Solidariedade para distribuí-
los as famílias necessitadas, as quais os mesmos serão de grande utilidade. Ressaltamos, 

porém, que os tênis foram distribuídos nas escolas para os alunos mais necessitados. 

Contando mais uma vez com atenção e colaboração de vossa senhoria, despendemos-lhes 

cordialmente dispondo para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Flávia Rossi. 
Secretária de Educação.” No domingo ocorreu uma reinauguração em nossa cidade que me 

deixou muito feliz. A Praça Acil Peres foi completamente revitalizada. É um local que foi 

abandonado pela administração anterior. O vegetação estava na altura da cintura das 
pessoas. O local era frequentando por usuários de drogas e estava completamente 

abandonado. Os moradores que residem nas proximidades da localidade estavam 

insatisfeitos, pois seus imóveis estavam desvalorizados. Venho a esta tribuna para 

congratular-me com o setor de Planejamento e Obras, assim como com o nosso prefeito 
municipal, pois a localidade foi completamente revitalizada. A melhoria daquela praça 

trouxe aos moradores da localidade muito orgulho em fazer parte do Penhão e de Itapira. A 

revitalização daquela praça deu nova cara ao nosso município. A revitalização trouxe o 

orgulho de ser Itapirense para muitas pessoas. A região está linda. O setor de Planejamento 
e Obras está de parabéns, assim como todos aqueles que participaram, direta ou 

indiretamente, para que a praça fosse revitalizada. É uma conquista que beneficiou um dos 

bairros mais populosos de nossa querida cidade. Outro assunto faz referência ao setor da 

Saúde. Está ocorrendo a campanha de vacinação dos animais de nossa cidade. Até a 
presente data ainda não conseguimos alcançar um contingente que gostaríamos de ter. 

Baseado nessa situação a Secretária de Saúde prorrogou a vacinação dos animais no setor 



de zoonoses de nossa cidade. Outra parte muito importante também foi lembrada, ou seja, 

vamos entrar no mês chamado de Outubro Rosa. Outubro Rosa iniciou-se em 1997 nos 
Estados Unidos, mais precisamente no Estado da Califórnia. Esse mês lembra e salienta os 

problemas que as mulheres possuem em relação ao câncer de mama. Atualmente o câncer 

de mama vem ser a segunda maior mortalidade dos canceres que existem na Saúde. Então, 

o mês de Outubro é representado através da iluminação rosa de um importante ponto de 
nossa cidade. É uma forma de divulgação para todos os habitantes do município. Desse 

modo, acredito que a conscientização alcançará uma esfera maior em relação a 

conscientização. Sabemos que a Secretária de Saúde passou por um problema relacionado 

ao câncer de mama, na qual a mesma se recuperou. Tendo passado por esse tipo de 
situação, acredito que o empenho da Secretária de Saúde será imenso. Vale lembrar 

também que na semana passada ocorreu a contratação de 32 agentes comunitários. 

Estávamos aguardando desde o início do ano para a contratação se concretizasse. Tenho a 

honra de congratular-me com a Secretária Flávia Rossi, pois ela deixou em minhas mãos o 
projeto de lei, no qual o prefeito autoriza a equiparação salarial com os professores de 

ensino fundamental I. Primeiramente gostaria de parabenizar o prefeito municipal, assim 

como a nossa Secretária de Educação, Flávia Rossi. As professoras também estão de 

parabéns, pois vocês são merecedoras desse benefício. Também gostaria de congratular-me 
com os setores da Guarda Municipal e Defesa Civil de nossa cidade, pois estiveram, neste 

plenário, recebendo suas condecorações. A Prefeitura e a Câmara apoiam a Guarda 

Municipal. É um tipo de serviço extremamente necessário. A revitalização da Praça Acil 

Peres também é devida ao grande esforço de nosso presidente Carlinhos Sartori. Parabéns, 
senhor presidente. 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 32ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 24 de Setembro de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Setembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 
leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício SG-DAO 

nº 437/2013.- Solicito a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 17/2013, que 

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

Materiais Elétricos LTDA." para melhores estudos. Autoria. Prefeito Municipal 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0017/2013.- Em 

que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à empresa Ibilux 

Indústria de Materiais Elétricos LTDA. 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 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto 

de Decreto Legislativo. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 0013/2013.- Em que o Sr. 

Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Altera o 
Art. 3º do Decreto Legislativo nº 63, de 17 de agosto de 1983, que institui a Honraria 

Tenente Coronel FRANCISCO LOURENÇO CINTRA". DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0023/2013.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação 



do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a instituição do Programa 

Administração Cidadã, estabelecendo prorrogação do prazo Licença-Maternidade às 
agentes públicas municipais da Administração Pública Direta e Indireta de Itapira e dá 

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

Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei Complementar nº. 0024/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica cargo que 

especifica pertencente ao Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 

00175/2013.- Em que o Sr. Mauricio Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Proíbe o uso de telefone celular ou equipamento similar, nas 

agências bancárias e instituições assemelhadas e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00176/2013.- Em que o 

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

Denomina de "Pe. Pedro Maia Pastana" o Centro de Educação Infantil que será instalado na 
Educandário Nossa Senhora Aparecida. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) 

Emenda Aditiva de nº. 001/2013 Ao Projeto de Lei nº 162/2013.- Acrescenta-se inciso 
III ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 162/13, que excepciona desdobros em condições e prazos 

que menciona. expediente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente 
passa à leitura dos Pareceres. 10º) PARECER DE Nº 219/2013 ao Razões de Veto ao 

Autógrafo nº 156/2013, ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2013.- 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 às Razões de Veto ao Autógrafo nº 

156/2013, ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2013 que "Altera e revoga dispositivos 

das Leis Complementares nºs 4.790 de 13 de setembro de 2011, e 4.730, de 04 de abril de 

2011, que Institui o Código do Meio Ambiente do Município de Itapira.", acordaram por 
aceitar as justificativas, pois restou demonstrado a ilegalidade da propositura, padecendo de 

vício de iniciativa, pois a criação de despesas, via projeto do Poder Legislativo, sem a 

correspondente fonte de custeio, ofende os princípios de independência e harmonia entre os 
Poderes. Esclarece, no entanto, que o Chefe do Poder Executivo, acatando a sugestão do 

nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei 

Complementar nº 22/2013, desta feita, em concordância com o Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e com os proprietários de gráficas do Município. 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", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) 
PARECER DE Nº 220/2013 Ao Projeto de Lei Complementar nº 22/2013.- As 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

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

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 18/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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", em 01 de Outubro 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. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Yolanda Rodrigues Pinto de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00324/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laércio Aparecido Rodrigues, o Laércio 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antônio Leonello. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 
01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00326/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Donisete da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00327/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Diniz, o Ticão da Fazenda São Joaquim . Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00328/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Zuleima Aparecida Reis Rodrigues Quadros. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00329/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Carlos Bovo, o Dida. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00330/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Tereza Terrazan. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00331/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Fabiana Cristina Theodoro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 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. 00200/2013.- Voto de Congratulação 

com a Associação Comercial, pela realização do 2º Passeio Ciclístico. Autoria. Marcos 
Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 



Requerimento nº. 00201/2013.- Voto de Congratulação com o Sr. Fábio Luiz Dagnone 

(Kaká Sorvetes), pelos 4 anos de atividades em nosso município. Autoria. Marcos Paulo da 
Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00202/2013.- Voto de Congratulação com toda a Corporação da Guarda 

Civil Municipal e Defesa Civil de Itapira. Autoria. Cesar Augusto da Silva. Rafael Donizete 
Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Não 

recebi nenhum ofício em relação ao evento realizado na quinta feira. Eu e o vereador César 

não fomos convidados. Nós congratulamos com todos os integrantes da Guarda Municipal 

que foram homenageados. Esse voto de congratulação é extensivo a todos os vereadores. 
Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00203/2013.- Voto de Congratulação com a Colmeia, pelos 35 anos de 

solidariedade em nosso município. 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", em 01 de 

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

00204/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico imensamente feliz pela iniciativa de 

vossa excelência. A Zulmira é uma pessoa muito querida. Parabéns a ela e parabéns a vossa 

excelência pela elaboração do voto de congratulação. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00205/2013.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal solicitando a prorrogação por mais 6 (seis) meses 

do prazo para reforma, adequação ou construção de calçadas. Autoria. Cesar Augusto da 
Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 205/2013. Rejeitado menos 3 votos dos 

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

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “O requerimento de 
autoria do nobre vereador César é sobre um ofício que foi enviado ao prefeito na semana 

passada, mais precisamente no dia 24. O mesmo refere-se a adequação das calçadas de 

nosso município. Recebi um ofício de nosso prefeito municipal referente a adequação das 

calçadas. O ofício ficará a disposição de todos. A prorrogação do prazo é muito pertinente. 
Vale ressaltar que os munícipes tem 30, 60 e 90 dias regularizar a situação. Obrigado e boa 

noite.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00206/2013.- Requer 
oficiar a diretora regional de ensino, Sra. Elim de Freitas M C Vasconcelos, solicitando a 

reforma do muro e da calçada da escola Prof. Fenízio Marchini em Barão Ataliba Nogueira. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 28º) Indicação nº. 00556/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

instalação de um ambulatório de retorno de cirurgias feito por um cirurgião geral. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 29º) Indicação nº. 00557/2013.- Sugere instalação de redutor de velocidade 

tipo lombada na rua Argemiro Salles, próximo ao numeral 31. Autoria. Mauricio Cassimiro 

de Lima. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação 

nº. 00558/2013.- Sugere nova pintura da sinalização de solo em toda a extensão da rua 

Padre Manoel da Nóbrega. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 



APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 00559/2013.- Sugere 
execução de nova pintura da sinalização de solo na rua Saldanha Marinho, em local que 

especifica. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 00560/2013.- Sugere contatos com a CPFL 
Paulista, objetivando reparos no relógio de força existente na cancha de bocha do distrito de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00561/2013.- Sugere ao Deputado Estadual 
Barros Munhoz, gestões junto a Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, 

objetivando a implantação de tratamento de esgoto no distrito da Ponte Nova. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 34º) Indicação nº. 00562/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Farmacêutico Antônio Serra, 

defronte a Praça Músico Sertanejo, radialista Acil Peres. Autoria. Joilson Batista Militão da 

Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação 

nº. 00563/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para construção de um passeio público no 

Convívio Pref. Alcides de Oliveira, interligando a Praça Acil Peres, a Concha Acústica e o 

lago existente no local. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro 

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: 36º) Banda Lira 

Itapirense: Relatórios Mensais de Atividades Ref: Julho e Agosto de 2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 37º) Associação Down de Itapira: Prestação de Contas referente ao 

2º trimestre de 2013, em atenção a lei municipal nº 5.117 de 14 de Junho de 2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Aipa; Associação Itapirense de Preparo do 

Adolescente: Prestação de Contas referente ao 2º Trimestre de 2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 39º) Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis: Prestação de contas 
referente ao 2º Trimestre de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Lar Espírita 

Gracinda Batista: Prestação de Contas referente ao 1º e 2º trimestre de 2013. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Secretaria Municipal de Educação: Resposta em 

atenção ao requerimento nº 164/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as 
matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

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

ORDEM DO DIA = 01º) Em única discussão o Razões de Veto 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. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “O veto alega 

que existe vício de iniciativa. Estou muito chateado em constatar essa palavra. O veto foi 
encaminhado a esta Casa de Leis devido a algumas cobranças. Algumas situações foram 

alteradas. Não sei onde está o vício de iniciativa, pois o projeto foi elaborado e votado 



anteriormente. O vereador deve legislar um projeto de lei. Não existia nenhum tipo de gasto 

para o município. Fico contente em constatar que o projeto é parecido com o anterior. 
Artigos correlatos devem ser excluídos. Não existe a necessidade de o projeto ser 

exclusivamente do Executivo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Funcionário deste 

Legislativo Municipal Sr. ELIAS ORCINI: “Realmente foi exarado um parecer em 

relação ao projeto do nobre vereador Marquinhos. Ocorreu o vício de iniciativa. O vício de 
iniciativa, Marcos, ocorre quando a matéria deve ser exclusiva do Poder Executivo. 

Realmente existe a necessidade de vetar o projeto porque é um tipo de matéria exclusiva do 

Poder Executivo. Como vereador você poderia sugerir a elaboração do projeto através de 

indicação ou requerimento alegando os motivos pelos quais existe a necessidade de tal 
feito. Tenho alertado muitas vezes alguns vereadores sobre essa questão. Existe a 

possibilidade da elaboração de uma emenda desde que não haja despesa. Cabe ressaltar que 

existem matérias, como a fixação de subsídios dos vereadores e do senhor prefeito, que são 

exclusivamente de competência do Poder Legislativo. Espero que tenha esclarecido a 
dúvida de todos. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Razões de Veto Autógrafo 

nº 156/2013, ao Projeto de Lei Complementar nº 18/2013. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0022/2013.- 

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. Autoria: José Natalino 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 022/2013. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 
Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão 

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

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

de Lei Complementar nº 022/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 00161/2013.- 

Institui a Feira de Troca de Livros e dá outras providências. Autoria: Rafael Donizete 
Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 161/2013. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

161/2013 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00203/2013.- Voto de Congratulação com a Colmeia, pelos 35 anos de 

solidariedade em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 

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

Caio", em 01 de Outubro 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. 


