
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de dezembro 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, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO 

TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA. Encontrando-se presente no recinto da Câmara o 1º 

Suplente da Coligação PMDB/PTB/PRB-PHS: Sr. EMERSON DAVID RIBEIRO, o Sr. 
|Presidente convida-o para adentrar ao Plenário e que em pé, com a mão direita estendida, e 

em voz alta repita o seguinte Termo de Compromisso: "PROMETO EXERCER COM 

DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E 

PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Isto feito, esta presidência 
declara-o empossado, podendo tomar o assento na Casa. Em seguida, atendendo ainda aos 

dispositivos legais, procede-se a inserção, nesta Ata, da DECLARAÇÃO DE BENS do 

Suplente de Vereador resumidamente a saber: EMERSON DAVID RIBEIRO; a) Um 

imóvel residencial, estabelecido na Av. Brasil, nº 3038, Prados, Itapira/SP, no valor de 
mercado aproximado de R$ 150.000,00. b) 1/3 de uma gleba de terra, situada na Av. Braz 

Aires, nº 1705, Itapira/SP, em processo de usucapião, perante o Fórum da comarca de 

Itapira/SP, processo nº 0003904-08.2011.8.26.0272 (272.01.2011.003904) no valor de R$ 

10.000,00. c) Um automóvel marca/modelo Ford Fiesta, ano 2013, no valor de R$ 
33.900,00. d) 50% da empresa Veronezi Construções de Edifícios Ltda. ME, CNPJ 

15.533.404/0001-18, com capital social de 25.000,00. Sem Mais, firmo o presente. Isto 

feito, 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, 

internautas. Há algum tempo elaborei uma indicação relacionada ao bairro da Ponte Nova. 

Existe enorme risco de acidentes nas proximidades do bairro. Ontem ocorreu mais um 
acidente na localidade, onde uma senhora de 70 anos teve uma grave lesão. Gostaria 

imensamente que o Executivo, juntamente com o órgão competente, pudesse analisar a 

situação para que sejam disponibilizadas para a comunidade da Ponte Nova algumas 

reivindicações de grande importância que elaborei no passado. São reivindicações vindas 
através dos moradores do bairro. Recebi três ligações de diferentes moradores do bairro 

cobrando as solicitações. Existe enorme risco de acidentes na localidade. Muitas pessoas 

transitam pelo bairro. Gostaria imensamente que os nobres vereadores analisassem a 
situação. Acredito que podemos diminuir a possibilidade do número de vítimas. Outro 

assunto que gostaria de abordar está relacionado a dois projetos que se encontram na 

comissão de Redação e Justiça, na qual sou presidente. Um deles faz referência as 

professoras e outro ao aumento da taxa do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Há 
15 dias, em comum acordo entre os integrantes da comissão de Redação e Justiça, optamos 

em esperar um posicionamento e um acordo entre as professoras que nos procuraram e a 

Secretaria Municipal de Educação. Ficou acordado que até a possibilidade de se chegar a 

um acordo não iria ser elaborado o parecer da comissão. Essa comissão exerce enorme 
importância dentro dessa Casa de Leis. Todos os projetos passam por essa comissão quanto 

a constitucionalidade e legalidade. A comissão não elaborou o parecer pelo fato de termos 

assumido esse acordo e compromisso. Estamos aguardando o posicionamento entre as duas 

partes. Não estamos legislando para um determinado grupo em detrimento de outro. 
Simplesmente estamos fazendo o nosso papel. Quando se chegar a um determinado acordo, 

automaticamente procuraremos elaborar o parecer de forma que todos se sintam 



beneficiados. Esse compromisso foi assumido. Gostaria de dizer que ficou acordado dessa 

forma. Esperamos que continue dessa forma. Esperamos que a comissão seja respeitada por 
todos. Esperamos que todos os vereadores respeitem os integrantes da comissão. Recordo-

me muito bem que na semana passada estivemos conversando com algumas professoras, 

sendo que muitas se fazem presentes nesta Casa. Ficou acordado que o projeto não entraria 

em votação enquanto não houvesse a resolução do impasse entre as profissionais e a 
Secretaria Municipal de Educação. Vários vereadores participaram dessa conversa. Espero 

que hoje ou em qualquer outra sessão continue prevalecendo o acordo. Não estamos nesta 

Casa para sermos passados para trás ou para aprovar um determinado projeto a “goela 

abaixo.” Nós representamos a comunidade. Somos eleitos pelo voto da população. Não 
somos maioria nesta Casa, mas gostaríamos de sermos respeitados. As pessoas analisam e 

sabem o posicionamento de cada vereador. A minoria nesta Casa exerce seu papel. 

Esperamos que esse papel seja exercido dentro do estado democrático de direito. 

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 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de Novembro de 

2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 11ª Sessão Solene, realizada no dia 29 de Novembro de 

2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o 

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

constantes do Expediente. Passamos ao Requerimentos de Licença: 3º) 

REQUERIMENTO Nº. 00282/2013.- Licença sem remuneração. Autoria: Marcos Paulo 
da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Resolução. 4º) 

Projeto de Resolução nº. 005/2013.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre suplementação e redução de 

dotações Orçamentárias da Câmara. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a seja encaminhada à Ordem do 

Dia de Hoje para ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

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

Projetos de Lei Complementar. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro 
de Lima requer que o Projeto de Lei Complementar nº 32/2013 seja, baseado no § 1º do 

artigo 27 do Regimento Interno, dispensado os pareceres das comissões permanentes e que 

o mesmo seja encaminhado a Ordem do Dia da Próxima Sessão. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0034/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a Política Pública Municipal de 

Saneamento Básico e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0035/2013.- Em que o 
Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza doação de imóvel, sem encargos, ao Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza. 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 03 de Dezembro de 



2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0036/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estabelece novos parâmetros para a Contribuição para 

Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição 

Federal. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer, baseado 

no § 1º do artigo 27 do Regimento Interno, que o presente projeto seja dispensado os 
pareceres das comissões permanentes e que o mesmo seja encaminhado a Ordem do Dia da 

Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSAÕ. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro 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. 00190/2013.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio com o Clube Amor de Quatro Patas. 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 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00191/2013.- Em que o Sr. José 
Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Desafeta área pública localizada no Parque Felicidade II para fins de implantação de 

Creche-Escola. 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 03 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00192/2013.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São 

Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 
água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências. A seguir, pela 

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

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do 

Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 00193/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 
água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências. A seguir, pela 

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

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do 

Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 00194/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Município de Itapira a realizar a cessão administrativa de um bem imóvel para 
fins educacionais ao Centro Paula Souza com a finalidade de instalação e implantação de 

uma FATEC - Faculdade de Tecnologia. 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 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 

Projeto de Lei nº. 00195/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 
forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi do Município de 

Itapira. 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 03 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 00196/2013.- Em que 

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

que Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Auxílio, valores ao SEPIN - 
Serviço de Proteção à Infância e Adolescência de Itapira. 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 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 00197/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município e 

Itapira a fazer novação ao contrato de aluguel que se refere à Lei nº 2.875, de 22 de agosto 
de 1997 e dá outras providências. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima requer, baseado no § 1º do artigo 27 do Regimento Interno, que o presente projeto 

seja dispensado os pareceres das comissões permanentes e que o mesmo seja encaminhado 

a Ordem do Dia da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSAÕ. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 00198/2013.- Em que o Sr. José Natalino 

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

atualização da planta genérica de valores, dá outras providências para efeito de cálculo e 
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no exercício de 

2014. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer, baseado no 

§ 1º do artigo 27 do Regimento Interno, que o presente projeto seja dispensado os pareceres 

das comissões permanentes e que o mesmo seja encaminhado a Ordem do Dia da Próxima 
Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSAÕ. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 17º) PARECER nº. 243/2013.- Ao 

Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei Complementar nº 33/2013.- As Comissões de 

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 33/2013, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens 

Imóveis e de Direitos a eles relativos - ITBI", são de parecer favorável, eis que a matéria 

tem por objetivo adequar a cobrança do referido imposto. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. Em oposição a maioria dos membros das Comissões 
acima citadas, o Vereador Rafael Donizete Lopes, é contrario ao parecer, uma vez que o 

mesmo entende que a matéria necessita de um estudo mais minucioso, para poder vir à 

discussão. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSAO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. Não havendo mais Pareceres, o Sr. Presidente suspende os trabalhos 

por 10 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei 



Complementar nº 35/2013 e Projetos de Leis nºs 190, 191, 192, 193, 194, 195, e 196/2013. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 
solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura do Ofício. 18º) Ofício: Renuncia aos 

cargos de membros das Comissões Permanentes. Autoria. Membros PROS e PT 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para 
que proceda a leitura dos Pareceres. 19º) PARECER nº. 244/2013.- Ao Projeto de Lei nº 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 35/2013.- 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 35/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza doação de imóvel, sem encargos, ao Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza.", 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 03 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) PARECER nº. 245/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 190/2013.- 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 188/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o 
Clube Amor de Quatro Patas.", 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 03 de Dezembro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 21º) PARECER nº. 246/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº Ao Projeto de Lei nº 191/2013.- 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 188/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Desafeta área pública localizada no Parque Felicidade II para fins de implantação de 

Creche-Escola.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 22º) PARECER nº. 247/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao 

Projeto de Lei nº 192/2013.- 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 192/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, através da 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a execução pelo 

Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de água e esgotos, 
conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências.", são de parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 23º) PARECER nº. 

248/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 193/2013.- 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 193/2013, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar 

Convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos, com a interveniência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP, objetivando a execução pelo Município de obras e serviços destinados à 

melhoria dos seus sistemas de água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras 

providências.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 24º) PARECER nº. 249/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao 

Projeto de Lei nº 194/2013.- 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 194/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o 

Município de Itapira a realizar a cessão administrativa de um bem imóvel para fins 
educacionais ao Centro Paula Souza com a finalidade de instalação e implantação de uma 

FATEC - Faculdade de Tecnologia.", 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 03 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 25º) PARECER nº. 250/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 195/2013.- 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 195/2013, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi do Município de Itapira.", 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 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 26º) 
PARECER nº. 251/2013.- Ao Projeto de Lei nº Ao Projeto de Lei nº 196/2013.- 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 196/2013, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar sob 

forma de Auxílio, valores ao SEPIN - Serviço de Proteção à Infância e Adolescência de 

Itapira.", 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 03 de Dezembro 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 única 

discussão o Projeto de Resolução nº 005/2013.- Dispõe sobre suplementação e redução de 

dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Resolução nº 05/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 



ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 0035/2013.- Autoriza doação de imóvel, sem encargos, 

ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 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 35/2013. 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 35/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00190/2013.- 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Clube Amor de Quatro 

Patas. 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 190/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00191/2013.- 

Desafeta área pública localizada no Parque Felicidade II para fins de implantação de 

Creche-Escola. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

191/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00192/2013.- Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado 

de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a 

interveniência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, 

objetivando a execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus 
sistemas de água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, 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 192/2013. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00193/2013.- 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, 
através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 

água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, 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 193/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00194/2013.- 

Autoriza o Município de Itapira a realizar a cessão administrativa de um bem imóvel para 

fins educacionais ao Centro Paula Souza com a finalidade de instalação e implantação de 

uma FATEC - Faculdade de Tecnologia. 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 194/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 



EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00195/2013.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi do Município de Itapira. 

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 195/2013. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00196/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Auxílio, valores ao SEPIN - Serviço de 
Proteção à Infância e Adolescência de Itapira. 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 196/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00241/2013.- Oficiar a secretária de Educação e a direção da 

Casa das Artes, solicitando cópia do balanço contábil do Projeto Batutinha referente ao 2º 

quadrimestre de 2013. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Elaborei esse requerimento baseado em 

um projeto de lei aprovado nesta Casa de Leis. Deixei bem claro que não sou contra o 

projeto. O projeto determina o repasse da verba em 12 parcelas, perfazendo um total de R$ 

167.000,00. Causa-me muita surpresa aprovarmos um projeto de lei de um modo e o 
Executivo fazê-lo de outra. Esse questionamento foi levantado baseado nessa situação. Saiu 

uma determinada quantia em dinheiro dos cofres públicos de forma irregular e ilegal. Pagar 

mensalmente um determinado valor fixo é uma coisa. Liberar cerca de R$ 386.000,00 é 

outra coisa. Existe uma diferença muito grande. Talvez esse dinheiro poderia ser mais 
benéfico em outro setor. É um ato administrativo que deve ser questionamento. Gostaria de 

pedir o apoio dos demais colegas. Somente estou fazendo o papel de fiscalizador. Obrigado 

boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 
escrita e falada, internautas. Quanto ao referido requerimento de autoria do nobre vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes, gostaria de dizer que esse repasse foi visto de forma errônea 

pelo mesmo. Comprometi-me a trazer o balancete contábil da instituição até as mãos do 

nobre edil. Não existe a necessidade de passar pelo Executivo. Fui pessoalmente até a Casa 
das Artes e peguei o balancete. Queria frisar que a quantia e os valores repassados ao 

projeto Batutinha são verdadeiros. Não foi repassado nenhum centavo a mais ou a menos. 

O repasse dessa verba é direcionado a duas mil crianças que fazem parte das escolas 
municipais de nossa cidade. Poucas vezes foram vistas as chances de crianças que fazem 

parte de uma classe social menos favorecida terem com elas a possibilidade de um 

desenvolvimento cultural do nível do projeto Batutinha. O repasse não prejudicou ninguém. 

O repasse foi feito dentro do valor oficial realizado pelo governo. Portanto, é um repasse de 
valores legítimos, no qual estamos beneficiando cerca de duas mil crianças. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 241/2013. Rejeitado menos 2 votos dos Vereadores 

Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00252/2013.- Requer ao Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre a participação do município no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento 

nº. 252/2013. Rejeitado menos 2 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e 



Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00257/2013.- Oficiar a secretária de Educação para que seja aplicado o 

mesmo HTPL dos professores de Educação Física aos professores do Ensino Fundamental 

I. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 257/2013. Rejeitado 
menos 2 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 

00258/2013.- Voto de Congratulação com os alunos de Ciências Contábeis do IESI pela 
aprovação no 2º Exame de Suficiência de 2013. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 258/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00260/2013.- Requer ao Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

atual situação do despejo de esgoto "in natura" do edifício Pierre Chaud no córrego lavapés. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada 
da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00268/2013.- Voto de 

Congratulação com os integrantes da equipe de Futsal Feminino - SEL/Itapira, pela 
conquista do bicampeonato da Liga Regional Riopardense de Futsal. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. Décio da Rocha Carvalho Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 268/2013. Aprovado 

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

LIMA: “Primeiramente gostaria de destacar o bicampeonato. A região Riopardense é 

muito expressiva. Posso afirmar essa situação pelo fato de que já residi na cidade de Porto 

Ferreira. É uma cidade que possui tradição em relação ao futsal. O feito é grandioso. 

Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Parabéns a todas. Itapira está muito feliz com essa conquista. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Parabéns a todos. 

Continuem levando o nome de Itapira para diferentes regiões de nosso país. Parabéns.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00272/2013.- Voto de Congratulação com a cirurgiã dentista Ana Teresa 

Miranda Schneider, eleita presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas 
(APCD) - Regional de Mogi Mirim, e integrantes da diretoria da entidade representante de 

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

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 272/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00627/2013.- Sugere isenção do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) aos portadores de câncer. Autoria: Cesar 

Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “É uma indicação digna, porém um pouco abstrata. Atualmente temos várias 

formas de câncer, além de vários estágios do câncer. Essa indicação é louvável dentro do 

tratamento, porém a mesma deveria ser mais precisa sobre quais tipos de câncer, assim 

como os estágios da doença. A situação é que atualmente existe uma grande porcentagem 
da população do país que possui algum tipo de tumor. Portanto, a indicação, apesar de ser 

louvável, deveria ser mais descritiva e específica. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 



Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Olha, César, infelizmente acho que no 

próximo ano o imposto será aumentado. Gostaria imensamente, Dr. Maurício, de deixar 
claro que câncer é uma grave patologia. Concordo com vossa excelência quando afirma que 

existem vários estágios. É um grave problema de saúde. Na qualidade de médico posso 

afirmar a vossa excelência que é o pior problema de saúde que existe. É muito difícil. É um 

tipo de indicação que não necessita de maiores detalhes. Basta receber o diagnóstico. 
Quanto mais evoluída a neoplasia, mais grave é o quadro. Muitos gastam dinheiro com 

viagens e tratamentos. Existe somente um fundamento, ou seja, é uma questão social. Sei 

que a indicação foi elaborada baseada na conversa com alguns portadores da doença 

neoplásica. Acredito, César, que essa indicação caiu em um dia ruim. As pessoas 
portadoras dessa enfermidade comprariam outros medicamentos com o dinheiro do IPTU. 

O câncer não escolhe classe social. Ele atinge o pobre, o rico, o vereador ou qualquer outro 

cidadão. Fico muito entristecido. Esperamos que os nobres vereadores tenham consciência. 

Não estamos nesta Casa apenas por fazer indicações. Estamos nesta Casa para elaborarmos 
matérias que beneficiam a população em geral. Essas pessoas gastam muito dinheiro, sendo 

que muitas acabam até realizando financiamentos para custear o tratamento. Muitas vezes o 

Sistema Único de Saúde não disponibiliza o tratamento adequado. É isso que devemos 

colocar na cabeça dos demais vereadores. É uma simples indicação, mas de cunho social e 
psicológico enorme. Estaremos beneficiando os familiares e o doente. Espero que todos 

tenham consciência. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 627/2013. Rejeitada 

menos 2 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Sei que o 

assunto é muito delicado e doloroso, mas pergunto-me se uma pessoa com câncer de pele 

circunscrito facilmente extirpável também merecerá o benefício. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGIUSTO DA SILVA: “Estou muito triste com 
vocês. Não esperava chegar a esse ponto. Acredito que os nobres vereadores poderiam 

pensar um pouco mais nos portadores de câncer. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00640/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, 
estudos no sentido de oferecer incentivos fiscais às empresas/indústrias que realizam a 

reciclagem de seus resíduos. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada por 1 dia para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 

POR 1 DIA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 00641/2013.- Sugere 

construção de dois redutores de velocidade tipo lombada na rua Stélio Augusto Lima 
Penante, no Santa Fé. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

627/2013. Rejeitada menos 2 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a 

Indicação nº 00642/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, conceder subsídio de transporte público 

para todos os alunos das escolinhas esportivas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

(SEL), inscritos nas mais diferentes modalidades. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Cesar 
Augusto da Silva. 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 03 de 

Dezembro 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. 


