
ATA DA 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 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. Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGIUSTO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Gostaria de parabenizar os professores de nossa cidade pelo transcurso de 

mais uma data comemorativa. Em minha opinião, acredito que vocês deveriam ser 

parabenizados todos os dias. Não é fácil passar o que vocês passam. Infelizmente é uma 
classe que não é muito reconhecida nos dias atuais. Os professores devem ser valorizados, 

pois sem a colaboração desses profissionais muitas gerações seriam prejudicadas. Vocês 

são a base de tudo. Parabéns a todos os professores de nosso país. Outro assunto que 

gostaria de abordar está relacionado a questão da terceirização. Infelizmente o nosso 
prefeito municipal está terceirizando tudo. Estive analisando uma matéria publicada nos 

jornais de nossa cidade e constatei que o serviço de poda de árvores está sendo terceirizado. 

Assustei-me com o valor da terceirização. É um valor muito alto cobrado pela empresa. 

Caso a própria Prefeitura Municipal realizasse o serviço de poda de árvores de nosso 
município, acredito que o valor não alcançaria nem metade do valor cobrado pela empresa. 

Dizem que a Prefeitura Municipal não pode contratar mais funcionários, mas para pagar 

uma empresa a mesma possui dinheiro em caixa. Qual será a próxima terceirização 

realizada pelo nosso prefeito municipal? O setor da Educação. Todos os professores devem 
tomar cuidado, pois o prefeito está terceirizando tudo. Estive visitando o Fundo de 

Solidariedade de nosso município para saber onde estavam os três mil uniformes, mas não 

me deixaram fiscalizar adequadamente. Gostaria que o líder do prefeito analisasse a 

situação para responder esse questionamento para a população de Itapira. Obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Hoje é o Dia dos Professores. Para nós é motivo de muita alegria poder 

parabenizar os profissionais do setor da Educação de nosso país. Eles dividem o tempo 

caminhando e despertando sabedoria. São parceiros na alegria de tantos. Abrem as portas 
de um novo amanhã. Questionam a vida e despertam uma realidade nas fórmulas de 

raciocínio e regras. São mestres que estendem a mão e tem o diálogo de uma nova 

caminhada para a abertura da vida. Fazem germinar a missão de ensinar e a coragem por 
um novo amanhã que virá. São um exemplo para vencer na vida, superando o cansaço e a 

preocupação com apenas uma luz em suas mãos: Um livro, um giz e um apagador. Em seus 

olhares há alegria e esperança de vencer e acreditar que o amanhã será melhor. Feliz Dia 

dos Professores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e 

falada, funcionários desta Casa. Gostaria de saudar e parabenizar todos os professores que 

se fazem presentes nesta Casa de Leis. Venho a esta tribuna para comunicar que estou 

assumindo a liderança do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no município de 
Itapira. Gostaria de deixar claro para toda população Itapirense que continuarei trabalhando 

e procurando exercer com dignidade minha função de vereador com muito respeito. Ontem 

estive visitando o Hospital Municipal no período da noite e me recordo muito bem que no 

dia 02 de janeiro foi realizada uma reunião com a grande maioria dos integrantes que fazem 
parte da base do governo municipal. Lembro-me que ficou claro na reunião que haveria 

algumas mudanças. Isso ocorreu no dia 02 de janeiro. Passou-se o tempo e em meados do 



mês de maio o prefeito cobrou e sugeriu as mudanças estruturais no antigo CAIS. Estou 

cerca de três meses longe do Hospital Municipal devido as minhas férias. Posso dizer que 
fiquei muito triste quando estive visitando o Hospital Municipal. Fiquei triste pelos 

funcionários que estavam trabalhando, pelos pacientes que estavam em observação e pelos 

pacientes que estavam aguardando atendimento. Naquele momento senti que a estrutura 

física do Hospital Municipal é totalmente inadequada e diferente daquilo que foi narrado na 
reunião. A mudança foi realizada as pressas porque o Pronto Socorro anterior sofreu com as 

chuvas dos últimos dias. Choveu mais dentro do Pronto Socorro do que fora. Cabe ressaltar 

que parte da verba já havia sido liberada para a realização da reforma do telhado daquela 

localidade. A sala de emergência do Pronto Socorro não possui laringoscópio funcionando. 
Para os leigos nesse assunto é um aparelho essencial na sala de emergência para entubar os 

pacientes inconscientes. Alguns funcionários relataram que parte do material da sala de 

emergência não estava no local. Os materiais estavam em outra sala. Caso chegar algum 

paciente a beira do óbito a situação poderá piorar. Torço para que os médicos possam lutar 
para salvá-lo, mas vale frisar que os profissionais da Saúde necessitam de aparelhos 

adequados para realizar tal feito. Na noite de ontem apenas duas funcionárias do setor da 

limpeza estavam trabalhando. Gostaria de discutir abertamente os problemas relacionados 

ao setor da Saúde. Recordo-me muito bem que durante a campanha do atual prefeito 
municipal a questão da municipalização do lixo foi abordada. A diferença do cálculo 

remanescente seria aplicada na Saúde. Até, então, nada foi feito. A audiência pública do 1º 

quadrimestre do setor da Saúde mostrou que o investimento relacionado ao material é 

irrisório para aquilo que necessitamos. Fico preocupado porque mesmo afastado do 
trabalho as pessoas acabam nos deixando a beira dos problemas do Hospital Municipal. 

Lembro-me que na campanha foi dito o seguinte: “Comandaremos os nossos valorosos 

servidores com respeito, autoridade, mas sem autoritarismo.” Então, o que esse vereador e 

servidor municipal entende é nada mais do que perseguição. Caso não for autoritarismo, em 
minha opinião, não sei o que é. Fico muito preocupado em relação as pessoas que 

necessitam do serviço de ortopedia. Deixo registrado esse relato e gostaria que pudéssemos 

ver o setor da Saúde com olhar diferente. A população pede e necessita disso. Ontem estive 

visitando a farmácia do vereador César e por coincidência uma senhora foi comprar um 
medicamento para seu marido. Não havia dipirona disponível no PPA. Essa senhora foi até 

a farmácia do César para comprar esse medicamento. Ela disse tristemente que estava 

gastando um dinheiro que não poderia gastar. Em minha opinião, está faltando respeito para 

com a população Itapirense. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
JULIANO FELICIANO: “Boa noite senhor presidente, imprensa escrita e falada, público 

presente, senhores vereadores, funcionários desta Casa. Não poderia deixar de vir a esta 

tribuna para homenagear todos os professores de nosso querido país. Sabemos que os 
professores também se passam como os pais e as mães dos alunos. Infelizmente nos dias 

atuais muitos deles são agredidos verbalmente e fisicamente por muitos alunos. Devemos 

olhar com muita cautela a classe dos professores de nosso município. Muitos profissionais 

acabam deixando de atuar em nossa cidade devido a problemas com alunos. Um simples 
parabéns é pouco porque o que vocês passam dentro de uma sala de aula não é nada fácil. 

Tenho três filhos e sei que é muito difícil cuidar de todos ao mesmo tempo. Imaginem uma 

classe com mais de 45 alunos. É uma situação muito complicada. Quero deixar registrado 

os meus parabéns e dizer que um voto de congratulação foi elaborado a fim de homenageá-
los. Gostaria de deixar registrado um aviso para a nossa sociedade. Vamos respeitar os 

nossos professores, pois sem eles não teríamos uma base educacional em nossas vidas. 

Parabéns a todos os professores. Também gostaria de parabenizar os meus amigos Bicudo e 

Marisol por se filiarem ao PRB. Podem ter certeza que o futuro virá e quando ele chegar 
tudo estará melhorado. Obrigado. “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. Quero falar sobre o professor. Como hoje é a data comemorativa 

do Dia dos Professores, gostaria, desde já, de parabenizar a todos. Minha irmã é professora 
e sei da luta que ela enfrentou para concretizar seu sonho. É uma profissão que deve ser 

exercida com muito amor e dedicação. Existem muitos problemas nas salas de aula. Muitos 

professores ficam extremamente felizes quando constatam que seus alunos estão 

aprendendo cada vez mais. O professor é como um integrante de nossas famílias, pois ele é 
o responsável pelo nosso aprendizado. O professor é a base do ser humano. Sem os 

ensinamentos do professor, acredito que muitas pessoas não seriam nada na vida. Outro 

assunto que gostaria de abordar está relacionado a minha participação do encontro de corais 

realizado na Igreja Santo Antônio. Vários corais estiveram se apresentando no evento. 
Gostaria de deixar registrado os meus parabéns aos organizadores do evento. Não poderia 

deixar de parabenizar todas as equipes que participaram da romaria de cavaleiros que 

ocorreu em nossa cidade. Muitas pessoas fizeram questão de participar do evento. Em 

relação ao falecimento do Sr. Nelson, gostaria de deixar registrado os meus pêsames aos 
familiares do mesmo. Foi uma pessoa muito bondosa que residiu no bairro do Cubatão. 

Sempre procurou ajudar os mais necessitados. Também gostaria de parabenizar os 

professores de Educação Física de nossa cidade. Esses profissionais não podem ser 

esquecidos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 

escrita e falada, funcionários desta Casa. Primeiramente gostaria de dizer que hoje estive 

conversando com uma pessoa que trabalhou muito tempo na parte administrativa da Casa 

da Criança. Lembro-me que estávamos conversando sobre o desenvolvimento dos trabalhos 
da Casa da Criança e o quanto é importante o aprendizado que é levado às crianças, sem 

contar das refeições e o carinho disponibilizado. É muito importante a existência de uma 

instituição como a Casa da Criança em nossa cidade. Naquele momento percebi algo muito 

interessante, ou seja, os professores que são os responsáveis por esses feitos. Em nome de 
todos os professores da Casa da Criança, gostaria de parabenizar todos os professores da 

rede municipal de ensino. Em relação ao questionamento do colega vereador César, 

gostaria de dizer que na verdade foi solicitado um agendamento com a presidenta do Fundo 

Social de Solidariedade. Naquele momento a entidade possuía apenas alguns funcionários. 
Fiquei sabendo do ocorrido, assim como do agendamento com a presidenta do Fundo de 

Solidariedade. Dentro da área de Saúde existem alguns problemas, mas acredito que os 

mesmos estão sendo sanados. Atualmente o município está investindo 27,5% do orçamento 

total no setor da Saúde. O setor da Saúde não está perfeito, mas a federação exige que o 
município aplique somente 15% de seu orçamento total no setor da Saúde. A diferença é 

imensa. Defeitos existem, mas acredito que serão corrigidos ao longo do tempo. 

Atualmente são investidos 25% do orçamento total no setor da Educação. Os dois setores 
são os principais alicerces de uma cidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 

encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 

JULIANO FELICIANO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 
Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 

de Outubro de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 10ª Sessão Solene, realizada no dia 11 de 

Outubro de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em 

seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício nº s/nº.- Indicação 
Liderança da Bancada do PROS. Autoria. Membros PROS DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 



Presidente. 4º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos 

e das despesas realizadas referente ao mês de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0027/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a alienação de lotes pertencentes ao Município. 

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

15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0028/2013.- 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 

imóvel à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade 

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do 
Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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. 00179/2013.- Em que 
o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, sob forma de 

pagamento de aluguel, à empresa VALCLUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00180/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui 

na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, e cria o 
Conselho Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 

aos Pareceres. 9º) Parecer nº 225/2013 Ao Projeto de Lei Complementar nº 25/2013.- 

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 25/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria e aumenta 
número de cargos que especifica, de provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura", 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 15 de 
Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 10º) Parecer nº 225/2013 Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 28/2013.- 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 28/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa 

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada", 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 15 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. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00346/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zelinda Francisco Lopes. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00347/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Nelson Cutri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro 

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

00348/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Célia Bazani de Lima. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00349/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Rodrigues de Siqueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00350/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ivonete Moreira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00351/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fernando Lazari. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00352/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Dácio Butieri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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. 18º) 

Requerimento nº. 00209/2013.- Voto de Congratulação com todos os professores da rede 

municipal de ensino e rede particular de ensino de nossa cidade, pelo Dia do Professor, 
comemorado dia 15 de outubro. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome de 

todos os vereadores desta Casa de Leis gostaria de parabenizar todos os professores de 
nossa cidade. Comemora-se aos 50º aniversário dos professores. É um decreto federal de 

João Goulart de 15//10/1963. Devemos comemorar essa data com ênfase e refletirmos que 

o professor é o principal componente do sistema educacional e o maior responsável pelas 

futuras gerações, garantindo o direito de ler, saber, dialogar para a formação de cidadãos e 
eleitores conscientes. A data deve ser comemorada por pais, alunos e toda sociedade, pois 

através do magistério nossas crianças e jovens se apropriarão do conhecimento que é o bem 

mais valioso e relevante para que possam exercitar a cidadania de modo pleno, desenvolver 

boas carreiras profissionais e terem melhor qualidade de vida. Em campanhas políticas em 
todas as esferas governamentais sempre ouvimos o mesmo discurso muitas vezes por 

demagogia política: “A educação em meu plano de governo será prioridade e estará em 

minha pauta administrativa.” Entretanto, para a maioria dos letrados e analistas discute-se 

há muito tempo se para alguns políticos é prioridade interessante ter um cidadão e um 
eleitor mais consciente. Confirmamos isso através do grande número de analfabetos 

funcionais em nosso país. Atualmente esse problema atinge 47%. Leem e escrevem, mas 



não conseguem interpretar um simples texto para formar opinião própria. Estudos 

realizados pela Universidade Federal Fluminense concluiu que se todas as pessoas em idade 
escolar estivessem em salas de aula hoje, num futuro próximo, a população brasileira teria 

baixíssimos índices de tolerância a corrupção, pois uma população com maior acesso a 

educação de qualidade tem valores sociais mais sólidos. Na Bíblia, em Provérbios, capítulo 

22, versículo 6: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda que quando for 
velho não se desviará dele.” Ouvidos os nossos professores, estes são capazes de propor 

metodologias, avaliar resultados, propor soluções pedagógicas, discutir as condições de 

aperfeiçoamento do sistema, sempre tendo como foco principal o aluno. Falta prioridade 

para a Educação em todos os níveis, criando uma lacuna grave de assistência e oferta de 
uma formação ajustada, democrática e de valor. Se tivemos ganhos e avanços muito se deve 

a dedicação dos professores, superando dificuldades do dia a dia, sofrendo com os 

percalços que aparecem, muitas vezes, intransponíveis, amargurando a desvalorização 

profissional, sofrendo agressões físicas e psicológicas, muitas vezes deixando de prestar 
auxílio e amor para seus filhos para realizar planejamento de aula para os alunos com 

lealdade e honestidade. Nesta data, nobres professores que se encontram neste plenário, em 

nome desta Câmara, gostaria de deixar registrado meus parabéns. Viva os nossos 

professores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº 209/2013. Aprovada por 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Ser professor é amar a profissão. Então, por esse amor que 

todos vocês possuem pelo próximo, gostaria de deixar registrado os meus parabéns. 
Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00210/2013.- Voto de Congratulação com o renomado escritor, poeta e 

jornalista Thiago de Menezes, pelo lançamento do livro "Os Pioneiros do Rock´n Roll no 
Brasil". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00211/2013.- Voto de Congratulação 

com o Coral Cidade de Itapira e demais grupos pelo sucesso do 22º Encontro de Corais 
realizado na Matriz Santo Antônio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva. 

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Indicação 

nº. 00580/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretária da Saúde, aquisição de uma unidade 

móvel para castração gratuita de cães e gatos. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Indicação nº. 

00581/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, a alteração do prédio administrativo do Cemitério da 

Paz para outro local. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Indicação nº. 00582/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

revitalização de praças esportivas e melhorias que especifica na Vila Figueiredo. Autoria. 

Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 00583/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando o 

pagamento de adicional de insalubridade aos funcionários do setor da Saúde. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. Luiz Antônio Machado A seguir, pela ordem, o vereador Luiz 
Antonio Machado manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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: 25º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 030100/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 MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 07/2013 MUNICIPAL UF SP, no 
valor de R$ 37.200,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

036421/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 INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 25.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

030837/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 SAI – MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 

COMP 07/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 4.230,00. DESPACHO: CIENTE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Ministério da Saúde Nº Ref. 018126/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 CEO – CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 08/2013 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 10.450,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 019153/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 SAI – EXAMES DO 

LEITE MATERNO COMP 06/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 191,90. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

021899/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 BUCAL – SM COMP 08/2013 MUNICIPAL UF 
SP, no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 016961/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 – EXAMES DO LEITE MATERNO COMP 

07/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 1.240,48. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 32º) Ministério da Saúde Nº Ref. 029017/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 SIA – 

MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO COMP 06/2013 MUNICIPAL UF SP, no 
valor de R$ 19.035,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

028371/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 SIA – MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 

COMP 05/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 2.340,00. DESPACHO: CIENTE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Ministério da Saúde Nº Ref. 004650/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 

05/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 17.999,50.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 006470/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 

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 
05/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 37.200,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Ministério da Saúde Nº Ref. 011757/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 

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 

06/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 37.200,00.  DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 004529/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 FÓRMULA 

INFANTIL AS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV COMP 09/2013 
MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 3.323,20. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 010329/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 06/2013 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 17.999,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 003799/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 TETO MUNICIPAL REDE 

BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de 

R$ 7.973,33. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

003708/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 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 09/2013 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 520.643,56. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Ministério 

da Saúde Nº Ref. 005198/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 TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA 

(RAU-HOSP) COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41.  
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

005948/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 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) 

COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 39.811,86.  DESPACHO: CIENTE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 002229/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 TETO MUNICIPAL 

REDE CEGONHA (RCE-RCEG) COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

38.325,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) EMEB Heitor Soares: Convite para a 

solenidade do jubileu de prata, às 19:00 do dia 16/10/2013, em nossa unidade escolar, 

localizada à Rua Raimundo Marim, 184, Vila Figueiredo, Itapira/SP. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 45º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a solenidade 

de entrega do diploma de Honra ao Mérito as professoras pelos relevantes serviços 

prestados à Comunidade Guaçuana no dia 16/10/2013, às 19:30, neste Legislativo situado a 

Rua José Colombo, 235, Centro, Mogi Guaçu/SP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Secretaria Municipal de Educação de Itapira: Esclarecimentos em atenção a 

implantação de lousas digitais nas escolas da rede municipal de Educação. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 47º) Mônica C. da Silva Venturini; Itajaí: Respostas em atenção ao 

ofício nº 314/2013 de autoria dos edis Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da 

Silva e Carlinhos Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 

de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Jovem em Ação: 
Solicitação de doação de doces ou algum dos materiais abaixo devido a realização de 

oficinas de pintura e entrega de doces na Casa da Criança no dia 05/12/2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Deputado Enio Tatto: Cópia fiel do requerimento 
em epígrafe, apresentado a esta Assembleia Legislativa na data mencionada. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 50º) Lar Espírita Gracinda Batista: Convite para a realização do 

Baile da Primavera que ocorrerá no salão de festas da entidade, no dia 18/10/2013, às 
15:00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Casa Civil. Subsecretaria de Relacionamento 

com Municípios: Respostas em atenção ao Requerimento nº 39/2013, de 19/03/2013, de 

autoria do nobre vereador Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 52º) Mônica C. da Silva Venturini; Itajaí: Respostas em atenção ao ofício nº 

373/2013 de autoria dos edis Juliano Feliciano, Rafael Donizete Lopes e Décio da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Secretaria Municipal de Educação de 

Itapira: Respostas em atenção ao Requerimento nº 177/2013, de autoria do nobre vereador 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 
Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Casa das Artes de Itapira: 

Prestação de contas trimestral, consubstanciada nos 2 cadernos anexos, os quais são 

referentes, respectivamente, ao Projeto Casa das Artes e ao Projeto Batutinha. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. 

Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 0013/2013.- "Altera o Art. 3º do Decreto Legislativo nº 63, de 

17 de agosto de 1983, que institui a Honraria Tenente Coronel FRANCISCO LOURENÇO 



CINTRA". Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 
13/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0024/2013.- Reclassifica cargo que especifica pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Magistério Público Municipal. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 024/2013. 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 024/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Devido a data comemorativa do 

Dia dos Professores, acredito que nada mais justo do que a aprovação unânime do referido 

projeto de lei. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0025/2013.- Cria e aumenta número de cargos que especifica, de 

provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da Prefeitura. Autoria: José Natalino Paganini.  

Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 025/2013. 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 025/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0028/2013.- Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa Cristália 

Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 028/2013. 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 028/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00211/2013.- 

Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira e demais grupos pelo sucesso do 22º 

Encontro de Corais realizado na Matriz Santo Antônio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS 

PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00576/2013.- Sugere a 

criação de uma Política de Recursos Hídricos para recuperação, preservação e conservação 
destes bens naturais. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 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 7 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 7 

DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori 
– Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00580/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito e 

Secretária da Saúde, aquisição de uma unidade móvel para castração gratuita de cães e 

gatos. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Outubro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 

00583/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando o pagamento de adicional de 

insalubridade aos funcionários do setor da Saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Luiz 

Antônio Machado. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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. 


