
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

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

funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para relatar que fui transferido do Hospital 

Municipal. Trabalhei durante oito anos no departamento de ortopedia do Hospital 
Municipal. Gostaria de deixar registrada essa situação. Após o cumprimento de alguns 

meses de férias acabei recebendo um ofício comunicando a minha transferência. Como 

médico e representante do povo, acredito que deveria ser comunicado pessoalmente. 

Mereço respeito como médico e vereador. Mandar recado através de ofício não é plausível. 
O meu desabafo mostra aquilo o que é prioridade do atual governo para o município de 

Itapira. Domingo estive visitando a Praça do Istor Luppi e constatei que a mesma está 

muito bonita. Devemos reconhecer essa situação. Em minha opinião, a gestão pública deve 

possuir prioridades. Na sexta feira recebi muitas ligações vindas da escola do Istor Luppi. 
Fios estão desencapados, além de a chuva molhar os mantimentos das crianças e alagar as 

salas de aula. O que é prioridade? Uma praça esportiva ou resolver os problemas de uma 

escola municipal? No período da tarde do domingo somente uma médica estava atendendo 

no Hospital Municipal. É uma questão de bom senso e prioridade para quem administra o 
município. Outro médico desceu do setor da obstetrícia para ajudar no atendimento dos 

pacientes. Muitas pessoas estavam na fila. O que é mais importante? São as praças, escolas 

inundadas ou o Hospital Municipal? Fico muito preocupado. Devemos escutar as palavras 

desse cidadão e chegar a uma conclusão. Recebo muitas reclamações nesse sentido. Vejo 
que as palavras desse cidadão são muito importantes. A administração deveria resolver os 

problemas dos cidadãos o mais rápido possível. Em relação ao Pronto Socorro do Hospital 

Municipal vejo que precisamos resolver os problemas o mais rápido possível. Estou 

cobrando essa situação desde o início do ano. Devemos nos ater a realidade. Devemos agir 
com coerência. Somos fiscalizadores do dinheiro público. A terceirização de alguns setores 

não é compreensível. Devemos elencar as prioridades para a população Itapirense. Gostaria 

de dizer novamente que não estou mais trabalhando no Hospital Municipal. É uma decisão 
que não partiu de minha pessoa e sim da administração municipal. Espero que a população 

receba mais respeito por parte da administração municipal. Gostaria de conversar com o 

presidente desta Casa em relação ao contrato da Rádio Clube no intervalo da sessão. É uma 

empresa prestadora de serviço desse Legislativo Municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente. Gostaria de saudar os escoteiros que se fazem 

presentes neste Legislativo Municipal. Venho a esta tribuna para falar a respeito do 

falecimento do Sr. Benedito Costa. Ele sofreu uma parada cardiovascular e veio a falecer. 
Ele residia muito perto de minha casa. Não pude estar presente no evento dos escoteiros 

devido a esse triste imprevisto. Gostaria de deixar registrado os meus pêsames aos 

familiares do Sr. Benedito. Também gostaria de deixar registrado que um voto de 

congratulação foi elaborado para parabenizar o grupo de escoteiros de Itapira. Itapira está 
muito feliz por vocês. Parabéns. Os escoteiros levarão o nome de nossa cidade para muitos 

municípios da região. Muitos eventos serão realizados pelos escoteiros de nossa cidade. Os 



jovens que ingressarem no grupo de escoteiros serão beneficiados ao longo dos anos. É 

uma situação muito importante. Também quero deixar registrado que o grupo de escoteiros 
participará do desfile de aniversário de nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar 

está relacionado a algumas indicações. Estive conversando com o Fifo em relação a 

construção de comportas nos rios que passam pela nossa cidade. É uma forma de prevenir 

enchentes em épocas de muita chuva. A empresa Imbil poderia fornecer as bombas para 
serem implantadas nas comportas. Estamos colocando esse assunto em pauta para que 

Itapira seja comtemplada com esse benefício. Muitas famílias ficarão mais tranquilas com a 

construção de comportas. Não podemos deixar de realizar as devidas alterações no 

orçamento do munícipio para que o benefício seja concretizado. Outro assunto que gostaria 
de deixar registrado está relacionado ao falecimento do pai do Fifo. Deixo meus 

sentimentos a toda família. Os problemas de nossa cidade serão solucionados na medida do 

possível. É notório que muitas indicações já foram atendidas. Em relação ao grupo de futsal 

existente no bairro de Barão Ataliba Nogueira, gostaria de dizer que cerca de 40 crianças 
participam do projeto. A professora Aline Cardoso é uma importante voluntária de nossa 

cidade. O futsal de nossa cidade também deve chegar até as nossas crianças. Gostaria de 

agradecer a colaboração do Luisinho pela visita ao bairro de Barão Ataliba Nogueira. 

Obrigado e boa noite.” 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. Gostaria de saudar a todos nas pessoas do Bicudo, 

Alair e o pequeno Pedro. Boa noite a todos os integrantes do grupo de escoteiros de nossa 

cidade. Primeiramente gostaria de salientar que na semana passada ocorreu o 1º Bairro a 
Bairro. É o primeiro encontro da população com as autoridades, nas quais se fizeram 

presentes todos os vereadores da base, secretários e adjuntos. Foi mostrado a importância 

que cada bairro possui para conosco. Também marcou presença no evento o prefeito 

municipal e a Sônia, presidenta do Fundo Municipal de Solidariedade. A equipe completa 
marcou presença no evento. Foi muito produtivo, pois ouvimos as reivindicações da 

população. Parte das reivindicações já faz parte do plano de governo. Simplesmente 

adequamos nosso plano de governo para melhor atender o bairro. Cabe ressaltar que a cada 

15 dias vamos passar bairro a bairro a fim de ouvir a população Itapirense. O que gostaria 
de dizer com isso? Quero dizer que é uma forma de respeito. Itapira não via uma situação 

como essa há muito tempo. A conversa com a população foi muito tranquila. Não me 

lembro quando o prefeito e as demais autoridades faziam o que estamos fazendo nos dias 

atuais. Anteriormente tínhamos muitas restrições e dificuldades de encontrar as autoridades. 
Dava a impressão que eles corriam da população. Atualmente o prefeito José Natalino 

Paganini vai ao encontro da população. Ele quer ouvir os anseios da população para 

solucionar os problemas. Gostaria de deixar registrado os meus parabéns para com a 
administração municipal. Na semana passada transcorreu uma importante data 

comemorativa. Ocorreu o jubileu de prata do Heitor Soares. Foi uma festa magnífica. A 

interação com que as professoras, a direção e os alunos nos puderam proporcionar foi linda. 

Cerca de 500 pessoas marcaram presença no evento. Foi uma demonstração de amor a 
escola e o quanto é importante o Heitor Soares. As pessoas tem uma ligação muito forte 

com a escola. Os professores amam fazer aquilo que estão fazendo. Muitas professoras se 

dedicaram fora de seu expediente normal para que a apresentação fosse linda. Parabéns a 

todos os profissionais da escola. Deu a impressão que a escola é extremamente amada por 
todos. O Heitor Soares deve ser olhado com olhos carinhosos por nossa administração 

municipal. Parabéns a toda população da localidade. Também gostaria de parabenizar a 

Bete e a Mara... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Existe um 

projeto para que a escola seja ampliada e reformada, pois atualmente o número de alunos 
aumentou. A secretária esteve presente no local, juntamente com a equipe do Planejamento, 

a fim de que a escola sofra as alterações plausíveis. A comunidade da localidade será 



comtemplada com mais esse benefício. Continuando o orador: Aproveitando o momento, 

senhor presidente, é notório que a nossa cidade será comtemplada com uma das maiores 
Unidades Básicas de Saúde da região. No sábado ocorreu a caminhada do Outubro Rosa. 

Queria parabenizar a sensibilidade de nossa secretária, assim como de todas as pessoas que 

participaram do evento. Muitas pessoas fizeram questão de registrar presença na 

caminhada. A questão da prevenção do câncer de mama é muito importante. É o segundo 
tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo. Parabéns a todos os participantes. 

Seguindo todos esses eventos que ocorreram também gostaria de salientar a nossa presença 

no Sepin. Recebemos a boa notícia de que uma verba avaliada em R$ 200.000,00 do 

Governo do Estado será disponibilizada para essa importante entidade. Muitas pessoas 
carentes serão beneficiadas. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado ao 

encontro de prefeitos e deputados no município de Campinas. Pudemos fazer vários 

contatos em benefício a nossa cidade. No domingo ocorreu a reinauguração da Praça 

Virgílio de Oliveira. A praça estava abandonada. No passado recebemos muitos relatos de 
mato alto e área de recreação adequada. A revitalização do local trouxe mais alegria a 

população da localidade. Temos que trazer saúde e qualidade de vida para a população. No 

domingo também ocorreu a apresentação da Orquestra Filarmônica Bachiana. Foi um 

evento que trouxe mais de 1.500 pessoas para dentro do Clube Santa Fé. Boa música em 
nossa cidade. Há quanto tempo não víamos essa situação? Passamos por um momento 

fantástico, pois também ocorreram apresentações de nosso município. Parabéns a todos. 

Ontem fiquei emocionado pela situação comovente com que os pais admiravam seus filhos 

que fazem parte da Casa das Artes. Aproximadamente 600 pessoas estiveram prestigiando 
seus filhos na escola Júlio Mesquita. Quero deixar registrado meus parabéns ao César e 

toda sua equipe. Os professores fazem com que a Casa das Artes sobreviva novamente. 

Para finalizar não poderia deixar de parabenizar a nossa linda cidade de Itapira pelo 

transcurso de seu 193º aniversário. Eu amo essa 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 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 35ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Outubro 2013. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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: 2º) Ofício SG-DAO nº 473/2013, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, em que 

solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 26/2013 de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Inclui o § 9º ao artigo 14 da Lei complementar 3.859 de 30/01/06, que 
regulamenta o regime próprio da Previdência Social do Município de Itapira e dá outras 

providências" para melhores estudos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita a retirada do 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0026/2013.- Em que 
o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Inclui o § 9º ao artigo 14 da Lei complementar 3.859 de 30/01/06, que regulamenta o 

regime próprio da Previdência Social do Município de Itapira e dá outras providências. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. 

Presidente passa a leitura do Relatório. 4º) RELATÓRIO Nº. 009/2013.- Prestação de 

contas apresentada em Audiência Pública no dia 18 de outubro de 2013, no Plenário da 

Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre de 
2013. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0029/2013.- Em que o Sr. José 
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Inclui o 

§ 9º ao artigo 14 da Lei complementar 3.859/06, que regulamenta o regime próprio da 

Previdência Social do Município de Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0030/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Cria e aumenta número de cargos que especifica, de 

provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da Prefeitura, na área de Esportes e Lazer. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0031/2013.- 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. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 8º) Projeto de Lei nº. 

00181/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina Praça PANATHLON a rotatória localizada no 

Parque Santa Bárbara. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) Emenda Aditiva 

de nº. 002/2013 ao Projeto de Lei nº 162/2013.- Acrescenta-se incisos IV e V ao Art. 1º 

ao Projeto de Lei nº 162/13, que excepciona desdobros em condições e prazos que 

menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 229/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

27/2013.- 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 27/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

alienação de lotes pertencentes ao Município", 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 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) 

PARECER nº. 230/2013.- Ao Projeto de Lei nº 180/2013.- 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 180/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, 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", 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 22 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 231/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 179/2013.- 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 179/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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.", 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 22 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.  

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00353/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Sebastião Rosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00354/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Nochi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro 

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

00355/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Laudino. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00356/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Pompeu Bacci. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00357/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Evangelina Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

de Pesar nº. 00358/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adolfo Santa Luccia. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00359/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Aparecido Costa. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 20º) 

Requerimento nº. 00212/2013.- Oficiar Sr. prefeito Municipal, para que todo reajuste da 

tarifa de água e esgoto seja feito através de projeto de lei enviado a esta Casa para análise 

dos vereadores. Autoria. Cesar Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador César 
Augusto da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. 



a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00213/2013.- Voto de 

Congratulação com funcionários, professores e alunos pelo Jubileu de Prata da Escola 
Municipal "Heitor Soares", comemorado no último dia 10 de outubro. Autoria. Mauricio 

Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori 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 22 de Outubro de 2013. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00214/2013.- Voto de 

Congratulação com o senhor Paulo Stivalli Junior, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado no dia 18 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro 
de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00215/2013.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Terezinha Zanqueta Lazari, pelo transcurso de seu aniversário 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00216/2013.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Antônio Canavezzi Filho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00217/2013.- Voto de 

Congratulação com a comissão organizadora e participantes da Romaria de Cavaleiros de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00218/2013.- Voto de Congratulação 

com o Rotaract Club de Itapira, na pessoa do presidente Sr. Júlio Ricardo Borges, pelos 25 

anos de fundação em nosso município, comemorado dia 05 de outubro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00219/2013.- Congratulação com o Presidente Acácio 

Gomes, diretores e associados do Clube da Saudade, pelo evento realizado em 
comemoração aos 44 anos de fundação do clube. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

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

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

aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

00220/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Clorinda Dini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00221/2013.- Voto de 

Congratulação com o grupo de Escoteiros Itapira 193º/SP, pela fundação do grupo em 

nossa cidade. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns ao Palmieri e a todos que fazem parte do 
grupo de Escoteiros de nossa cidade. Desejo ao grupo muitos anos de existência. Com 

certeza os resultados para os nossos jovens serão muito positivos. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Tenho conversado 

periodicamente com o nosso amigo Palmieri nas reuniões do Conseg. Parabéns pelo 
trabalho desempenhado junto a essas crianças. Esperamos que o grupo cresça cada vez mais 

e leve o nome de nossa cidade para as diferentes regiões de nosso Estado e Brasil. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Quero parabenizar o Palmieri e todos os integrantes do grupo de Escoteiros de Itapira. É 
um trabalho muito importante. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 



“Simplesmente, Palmieri, gostaria de agradecer o grupo de Escoteiros em nome de sua 

pessoa. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00222/2013.- Congratulação com o Padre Erique 

Fernando Bordini, organizadores e comunidade católica de Nossa Senhora Aparecida do 

bairro Jardim Raquel, pela brilhante celebração religiosa da padroeira do Brasil. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00223/2013.- Congratulação com o Padre Marcos Paulo 

Messias Rodrigues, organizadores e comunidade católica de Nossa Senhora Aparecida do 
bairro dos Prados, pelas festividades em louvor à padroeira do Brasil. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Indicação nº. 00584/2013.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada 
na rua David Faraco, próximo ao numeral 280, Jd. Galego. Autoria. Joilson Batista Militão 

da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação 

nº. 00585/2013.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua 
Cônego Henrique Moraes Mattos, próximo ao Salão das Testemunhas de Jeová. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Indicação nº. 00586/2013.- Sugere providencias objetivando a 
regularização do sinal do canal religioso de TV Rede Vida, que tem se apresentado 

inconstante. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00587/2013.- Sugere a substituição de uma 
galeria na rua Japão, esquina com a rua Francisco Vieira Filho, Jardim Raquel. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00588/2013.- Sugere a construção de uma valeta para 
canalizar o escoamento da água da chuva na Rua Itália. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 

00589/2013.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Henrique Bonatelli. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00590/2013.- Sugere denominar-se rua ou logradouro 
público de Adolfo Santa Luccia. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00591/2013.- Sugere 

instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na Av. Brasil, em local que especifica. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 40º) Indicação nº. 00592/2013.- Sugere instalação de um redutor de velocidade 

tipo lombada na rua Marcelo Avancini. 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 22 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00593/2013.- 

Sugere estudos objetivando a implantação de dois dispositivos redutores de velocidade tipo 
lombada, em locais que especifica. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro 



de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00594/2013.- Sugere ao 

Sr. Prefeito determinar o Departamento de Trânsito, para que desenvolvam campanha de 
respeito à sinalização de trânsito. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 22 de 

Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 00595/2013.- 
Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para a instalação de comportas e equipamento de 

bombeamento nas tubulações dos córregos que desaguam no Ribeirão da Penha. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 44º) Indicação nº. 00596/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito e secretaria de Defesa 

Social, estudos para atuação da Base Móvel Comunitária da Guarda Municipal nos bairros 

periféricos da cidade. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Atualmente a cidade vive uma epidemia em relação 
a criminalidade. A questão da segurança está deixando muito a desejar principalmente nos 

bairros periféricos. Fico feliz pela indicação de vossa excelência. Gostaria de cobrar do 

líder do prefeito a questão do monitoramento. É uma situação que foi aprovada nesta Casa 

de Leis. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) 

Indicação nº. 00597/2013.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na 

Avenida Com. Virgolino de Oliveira, próximo a Padaria Nossa Senhora do Carmo. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 10 

minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 

181/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. 
Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Parecer: 46º) PARECER 

nº. 232/2013.- Ao Projeto de Lei nº 181/2013.- 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 181/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Denomina Praça PANATHLON a rotatória localizada no Parque Santa 

Bárbara.", 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 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Esgotado o tempo regimental 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 Complementar nº 0027/2013.- Autoriza a alienação de lotes pertencentes 

ao Município. 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 027/2013. 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 027/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00179/2013.- 



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. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 179/2013. Aprovado em primeira votação por 

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

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

179/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 00180/2013.- 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. 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 180/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 00181/2013.- Denomina Praça PANATHLON a rotatória localizada no 

Parque Santa Bárbara. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 181/2013. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 
coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 181/2013. Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da 

Silva requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para 
a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00212/2013.- Oficiar Sr. 
prefeito Municipal, para que todo reajuste da tarifa de água e esgoto seja feito através de 

projeto de lei enviado a esta Casa para análise do vereadores. Autoria: Cesar Augusto da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00213/2013.- Voto de 

Congratulação com funcionários, professores e alunos pelo Jubileu de Prata da Escola 

Municipal "Heitor Soares", comemorado no último dia 10 de outubro. Autoria: Mauricio 

Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00218/2013.- Voto de Congratulação com o Rotaract Club de Itapira, na 

pessoa do presidente Sr. Júlio Ricardo Borges, pelos 25 anos de fundação em nosso 
município, comemorado dia 05 de outubro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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



Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00219/2013.- Congratulação com o Presidente Acácio 
Gomes, diretores e associados do Clube da Saudade, pelo evento realizado em 

comemoração aos 44 anos de fundação do clube. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00468/2013.- Sugere colocação de 

placas proibindo o uso de bicicletas em toda a extensão do calçadão da Avenida dos 

Italianos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº 468/2013. 
Aprovada menos 1 voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 11º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Essa indicação trás consigo um tema muito importante. 

Durante a campanha foram realizadas várias reuniões e tivemos a oportunidade de 

conversar com várias ONGs de nossa cidade. Existe uma lei aprovada nesta Casa que não 
está sendo cumprida. Na reunião foi discutido que a lei não é cumprida porque o setor de 

Zoonoses não tem estrutura física e pessoal para implantar o tema em questão. Recordo-me 

muito bem da lei municipal, pois a mesma diz sobre a obrigatoriedade de castração e chip 

de identificação em todos os animais domésticos e de rua. Os estudos sobre a aquisição de 
uma unidade gratuita de castração devem ser levados em conta. Exemplo de uma cidade do 

Estado de São Paulo é o município de Caieiras. É o primeiro município do Estado a 

implantar um projeto relacionado a unidade móvel visando o atendimento dos animais 

domésticos e de rua. De todas as providências em relação a Saúde Pública, a questão 
animal é uma das que menos parece comover e a que menos tem atenção recebida pelos 

diferentes governos e administrações municipais. Isso ressalta os riscos de proliferação 

descontrolada de cães e gatos que se espalham pelas ruas e acabam se transformando em 

vetores de transmissão de pragas e doenças. O problema é de seriedade suficiente para 
inspirar programas sérios de vacinação, castração e cadastramento dos animais. Temos uma 

grande quantidade de animais sem cuidados elementares e possivelmente sem controles de 

saúde. Este número tende a crescer ainda mais já que a taxa de crescimento animal é muito 

maior do que a taxa de crescimento humano, gerando uma população fora de controle. 
Temos que enaltecer as entidades que contam com o apoio, muitas vezes sozinhas, e que 

fazem de tudo para melhorar as condições de vida desses animais bem como esforçar em 

campanhas para a adoção, recolhimento, castração e tratamento dos animais abandonados. 
Existe uma urgência na programação de castração desses animais. O compromisso é com o 

ambiente e também com a sustentabilidade. Não podemos isolar um tema tão caro em nome 

da saúde da população e do respeito devido a vida animal. É um assunto de relevância 

pública. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 580/2013. Rejeitada menos 3 votos 

dos vereadores Srs. César Augusto da Silva, Juliano Feliciano e Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É um tema muito 

importante e cobrado nos últimos meses. Lembro-me que o prefeito ficou de procurar uma 
área adequada fora do perímetro urbano. Devemos analisar a situação. Existe um número 

excessivo de animais em nossa cidade. A população deve analisar e julgar cada voto dos 

vereadores deste Legislativo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Estivemos conversando com o prefeito 
municipal e o mesmo se comprometeu em constatar uma área adequada. Uma área de 5 mil 

metros está sendo analisada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 



PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Em minha opinião, acredito que a implantação de 

uma unidade móvel somente encarecerá o projeto. Penso em uma solução mais simples. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “O prefeito municipal, como o vereador Joilson citou, se comprometeu em 

constatar uma área adequada. Lamento pela falta de informação de vossa senhoria. Já existe 

uma área de 5 mil metros quadrados que está sendo analisada. As entidades que estão 
ligadas também já estão cientes da situação. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) 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 Antonio Machado A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes 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 22 de Outubro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00594/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar o Departamento de Trânsito, para que desenvolvam campanha de 

respeito à sinalização de trânsito. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 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. 


