
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

Gostaria de fazer um balanço em relação ao primeiro ano da atual legislatura. Elaborei mais 

de 65 indicações, sendo que cerca de 50% das mesmas foram atendidas. Estamos 
trabalhando arduamente para que o restante das indicações sejam solucionadas. Através 

desta legislatura, senhores vereadores, pude conhecer um pouco mais sobre cada vereador. 

Cabe ressaltar que pude participar de palestras, seminários, conferências e cursos muito 

importantes. Levarei todo conhecimento adquirido pela vida toda. Caso minha vida 
chegasse ao fim amanhã poderia dizer que valeu a pena ter tentado. Não me arrependo em 

relação ao modo de minhas votações. Votei de acordo com meu coração e conhecimento. 

Algumas indicações e projetos de minha autoria não se concretizaram, mais acredito que 

muitas dessas matérias serão analisadas e contempladas pelo Executivo. É notório que 
existem algumas restrições em relação a elaboração de matérias pelos vereadores devido a 

geração de despesa, mas acredito que o Executivo se encarregará de analisar e enviar 

projetos que beneficiam a população em geral. Em relação aos projetos de acessibilidade 

gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado a todos os vereadores que votaram 
favorável. Sem o apoio dos nobres edis, acredito que muitos projetos não seriam aprovados. 

Gostaria de agradecer o Elias, o Beto Coloço, o Paulinho, o Dido, a Fátima, a Karen, o 

Thiago e demais funcionários desta Casa de Leis, pois sempre nos atenderam muito bem 

independente de partido ou cargo político. Sem o apoio, colaboração e orientação dos 
funcionários desta Casa, acredito que muitos projetos também não seriam elaborados e 

aprovados. Fico muito contente por ter participado do primeiro ano da atual legislatura. 

Também gostaria de agradecer o Fifo pelo imenso apoio disponibilizado a minha pessoa. 

Várias solicitações foram atendidas, de imediato, pelo Fifo. Também gostaria de agradecer 
os Secretários Municipais deste município pelo esforço e apoio de todos. Vamos continuar 

trabalhando arduamente para que muitos benefícios sejam concretizados ao longo do tempo 

em prol da população Itapirense. Gostaria de agradecer a Deus por ter me dado forças 
suficientes para trabalhar em benefício da população. Espero que o ano de 2014 seja tão 

produtivo quanto ao de 2013. Licenciei-me de apenas uma sessão neste ano para participar 

de uma solenidade no município de Mogi Mirim. Fiquei muito contente em saber que 

alguns Itapirenses estão trabalhando no jornal Impacto daquele município. São Itapirenses 
que merecem ser reconhecidos. Desejo a todos um ótimo natal e um feliz 2014. Boa noite.”  

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa 

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

Gostaria de dizer que estou nesta Casa há muitos anos. Há alguns dias a imprensa publicou 
que não falo nada e sempre fico quieto nas sessões. Gostaria de mostrar para a imprensa 

alguns trabalhos realizados por minha pessoa no ano de 2013. O ano de 2013 foi o mais 

construtivo em comparação aos anteriores. Em 2012 eu e o nobre vereador Kará 

elaboramos uma indicação direcionada ao deputado Barros Munhoz em relação a criação 
dos trevos da Ponte Nova e da Ponte Preta. Os trevos estão sendo construídos nos dias 

atuais. A solicitação foi elaborada no ano de 2012. Lembro-me que logo após a aprovação 



dessa solicitação inauguramos a torre de telefonia celular situada no bairro rural do Rio 

Manso. Foi uma conquista muito importante para a população que reside nas proximidades 
do bairro. Cerca de 200 pessoas estiveram prestigiando a inauguração. Outro benefício que 

foi concretizado, através de nosso deputado Barros Munhoz, foi uma verba no valor de R$ 

280.000,00 para a reforma do Parque Juca Mulato. Com o apoio do prefeito Paganini 

também conseguimos coletar parte do esgoto do Rio Manso, além da distribuição adequada 
da água. Cabe ressaltar que o prefeito Paganini já autorizou o SAAE para que realize o 

encanamento e a distribuição da água em todo o bairro do Rio Manso. É muito importante 

deixar essa situação bem clara. Os trabalhos estão caminhando. Outra solicitação faz 

referência a construção de uma escola entres os bairros do Brás Cavenaghi e Hélio Nicolai. 
Lembro-me que em uma de nossas viagens até São Paulo acabamos encontrando o Ministro 

da Educação e o mesmo, de imediato, atendeu nossa solicitação. A construção da referida 

escola foi transferida para o bairro do Istor Luppi. Outro grande benefício que está sendo 

concretizado é a abertura da estrada que liga o bairro de Itapirinha até o Rio Manso. 
Estamos lutando há muito tempo para que esse benefício seja concretizado. Posso dizer 

com toda certeza que uma nova estrada está sendo construída. Em relação ao sinal da TV 

Digital, gostaria de dizer que foi mais um benefício para os moradores do bairro do Rio 

Manso. Concretizamos esse benefício com a colaboração e compreensão de nosso prefeito 
municipal. Então, meus companheiros, estamos trabalhando cada vez mais para que outros 

benefícios sejam concretizados ao longo do tempo. Gostaria de agradecer o apoio e 

colaboração de todos os vereadores. É bom deixar registrado que todos esses benefícios 

foram concretizados com a colaboração do Poder Executivo. A população deve ficar ciente 
dessa situação. Todos os benefícios, tanto a nível federal como estadual, necessitam da 

colaboração do Poder Executivo. Nada se faz no município sem a colaboração da Prefeitura 

Municipal. Muitas pessoas não sabem desse procedimento. Gostaria de agradecer o prefeito 

municipal, os senhores vereadores e os funcionários desta Casa. Feliz natal e um próspero 
ano novo a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, 

funcionários desta Casa. Quero fazer um levantamento em relação ao trabalho que foi 

exercido pela minha pessoa neste ano legislativo de 2013. Projetos de Leis aprovados: 4. 
Projetos de Leis Arquivados: 01. Projetos de Leis nas comissões: 01. Total: 06 projetos. 

Requerimentos aprovados: 13. Requerimentos retirados: 01. Total de requerimentos: 14. 

Votos de Pesar: 61. Indicações aprovadas: 47. Indicações retiradas: 06. Indicações totais: 

53. Algumas matérias foram retiradas devido ao problema de serem correlatas. Então, 
devido a esse problema e como rege nosso Regimento Interno acabei retirando algumas 

matérias. Na última sexta feira estive visitando o Secretário de Desenvolvimento Social em 

São João da Boa Vista para que os programas do Viva Leite, Renda Cidadão e Ação Jovem 
sejam disponibilizados para nosso município. Estive conversando com o secretário para que 

o mesmo agende uma visita em nossa cidade. Itapira foi contemplada com o programa Viva 

Leite. Outros benefícios serão concretizados ao longo do tempo. Vejo que foi muito 

produtivo o meu trabalho. Entrei com pouco conhecimento nesta Casa de Leis, mas 
acredito que muitos benefícios foram concretizados mediante ao meu esforço. Foram 

poucos benefícios, mas gostaria de dizer que cumpri o meu papel. Não entrei nesta Casa 

para somente esquentar a cadeira ou ser mais um. Houve uma diferença. O documento está 

em minhas mãos para provar o que estou dizendo. Quem quiser analisar mais de perto, 
fique à vontade. Quero aproveitar o momento para parabenizar o nobre vereador Marcos 

Paulo, pois o mesmo recebeu na última sexta feira o diploma da Uvesp. Gostaria de 

parabenizar seu trabalho, Marcos, pois você merece. Sei de toda luta que você travou na 

legislatura passada para tentar conseguir apenas um dia de trabalho como suplente nesta 
Casa. Devido a arrogância política de algumas pessoas essa situação não se concretizou. 

Deus foi justo com você e hoje você está sentado nesta cadeira como vereador. Você fez a 



diferença nesta Casa. Estamos juntos, Marquinhos. O ano de 2014 será muito produtivo. A 

população merece ser beneficiada. Quero desejar um feliz natal e um próspero ano novo a 
toda população desta cidade. Gostaria de agradecer o Elias, o Beto, o Paulinho, assim como 

todos os demais funcionários desta Casa de Leis. Posso dizer que vocês foram nossos 

amigos e companheiros. Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube, funcionários desta Casa. Em 

primeiro lugar gostaria de agradecer nosso grande Deus por me dar a oportunidade de 

ajudar na administração desta linda cidade. Quero agradecer todos que votaram em mim. 

No próximo ano legislativo quero fazer muito mais do que fiz esse ano. O importante é que 
mudamos a cara da política em nossa cidade. Conheço cada vereador desta Casa e vejo que 

cada um deles atende as necessidades daqueles que mais necessitam. É muito importante 

essa situação. A política de nossa cidade mudou para melhor. Temos que agradecer muito o 

nosso deputado, o prefeito municipal e os vereadores que colaboraram para a construção de 
uma Itapira melhor. Em legislaturas anteriores não havia esse tipo de parceria. Somente 

nesse primeiro ano de mandato muitos benefícios foram concretizados. Essa união é muito 

importante para Itapira. Estamos trabalhando muito em prol da comunidade. O povo já 

estava cansado da política do “fala e fala”. Os vereadores da bancada da situação não 
falam, mas atuam muito em relação ao que a população necessita. Gostaria de desejar um 

feliz natal e um próspero ano novo a todos. Que 2014 seja tão produtivo comparado ao ano 

de 2013. 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. Gostaria de saudar a presença de todos. Recordo-me, nobres vereadores, 

que logo após os resultados da eleição chegamos a conclusão que havia uma situação muito 

complicada em nossa cidade. Acredito que todos recordam muito bem da quantidade de 

buracos existentes em nossas vias naquela época. Cerca de 16 mil buracos estavam 
espalhados por Itapira. Outro grave problema estava relacionado ao transporte de pacientes 

que realizam tratamento de saúde em outros municípios. A cidade estava vivendo uma 

situação muito complicada. O povo estava desanimado e sem alegria. O início de uma 

gestão não é fácil. Esta Casa Legislativa sofreu uma imensa renovação. A maioria dos 
vereadores estão aprendendo a cada dia que passa. Os funcionários desta Casa nos 

ajudaram e nos orientaram muito. Agradeço o Paulinho, o André, o Elias, o Thiago, o 

Osmar, a Edna, a Karen, o Chicão, a Fátima, o Beto e o Zalberto. Eles sempre nos apoiaram 

independente da situação política. Em nome de todos os vereadores gostaria de agradecê-
los pelo apoio disponibilizado. Acredito que sem o apoio de todos esta Casa Legislativa 

estaria sem estrutura administrativa. Muito obrigado. Estamos nesta Casa de Leis lutando 

por um ideal. Passamos por momentos difíceis como as manifestações realizadas em todo 
território nacional. Na verdade, essas manifestações é reflexo da mudança em nosso país. 

Tivemos grandes conquistas nesse ano como o nobre vereador Zé Branco disse 

anteriormente. Não podemos esquecer do trabalho desenvolvido junto ao prefeito e 

deputado para que a estadualização da rodovia que liga Itapira a Mogi Guaçu fosse 
concretizada. Essa situação irá trazer maior segurança para os cidadãos que usufruem 

daquela via. Outro benefício muito importante que deve ficar registrado é a realização da 

dragagem no Ribeirão da Penha. Essa situação é importante e muito cara para os cofres 

públicos da municipalidade. É uma situação que evita enchentes em épocas de chuvas. É 
uma obra cara e não notada por muitas pessoas. Em relação ao Hospital Municipal é 

importante deixar registrado que o 3º andar do mesmo está passando por reformas. Foram 

investidos cerca de 3 milhões de reais na Saúde de nossa cidade. Outras importantes obras 

também estão sendo executadas no hospital em benefício de toda população. Na área de 
Educação foi concretizada a vinda de uma Fatec para a nossa cidade. Itapira terá uma 

Faculdade de Tecnologia gratuita. É um importante benefício para a nossa cidade. A 



finalização das obras que envolvem as pontes localizadas nas proximidades do bairro do 

Rio Manso também deve ficar registrada. Foi um ano de luta e vitória. Mudamos a cara de 
Itapira. Itapira começou a ser renovada desde o primeiro dia da nova administração pública. 

Muitos convênios foram celebrados, além da liberação da construção de mais de 1000 casas 

populares. São situações que devem ficar registradas nos anais desta Casa. O prefeito 

municipal demonstrou grande sabedoria na administração deste município. O nosso slogan 
de nossa campanha diz o seguinte: União por Itapira. Posso dizer que não existe um 

vereador que fez aquilo e outro que fez isso. Todos os vereadores apoiaram as obras. 

Muitas vezes nos reunimos para constatar os maiores problemas que nossa cidade estava 

enfrentando. Vários problemas foram resolvidos sem a necessidade da divulgação. Somos 
dignos do trabalho realizado pelo Executivo. Ficamos ao lado do Executivo em momentos 

difíceis e bons. Ocorreu uma enorme mudança em Itapira nesse ano. Acredito que em 2014 

a mudança será ainda maior. Queria deixar registrado o meu agradecimento aos secretários 

municipais. O Marcelo desempenhou um trabalho muito importante no setor da Cultura de 
nossa cidade. Mesmo com pouco poder de aquisição o Secretário de Cultura realizou 

grandes eventos e concretizou muitos benefícios em prol da população. No setor de Obras, 

acredito que posso afirmar que o Fifo deu nó em pingo d'água. Ele esteve presente em todas 

as obras do município. Muitas pessoas criticavam a situação das praças de nossa cidade. O 
trabalho do Fifo foi desenvolvido com maestria. A iluminação do natal ficou maravilhosa e 

diferenciada. No setor de planejamento foram desenvolvidos muitos projetos pelo José 

Armando. O setor de Administração está sendo muito bem administrado pelo Carlão 

Jamarino. Todos os setores estão de parabéns. Graças ao empenho e esforço de todos 
muitos benefícios foram concretizados. A população de nossa cidade estava muito 

desacreditada, mas provamos que isso pode ser diferente. É obvio que devemos melhorar 

cada vez mais. O dia a dia de nosso trabalho é para a melhora da cidade. Enfim, gostaria de 

desejar um feliz natal e um próspero ano novo a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de parabenizar os vereadores que me antecederam. Todos estão de parabéns. Antes 

de agradecer gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores para a construção de um 

salão multiuso no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Muitos moradores daquela região 
necessitam de um local adequado para a realização de eventos comemorativos. Gostaria de 

pedir o voto favorável de cada nobre vereador. Quero deixar registrado um versículo da 

bíblia sagrada que diz o seguinte: “Diante da honra vai a humildade.” Todos sabem disso. 

Para chegar em um lugar de destaque é necessário passar pelo degrau da humildade. 
Aprendi muito esse ano. Quero continuar no caminho da humildade. Sei que existe outro 

versículo na bíblia que diz o seguinte: “Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos 

dias o acharás.” Tudo o que fizermos será prestado contas a Deus. Gostaria de agradecer 
todos os vereadores e companheiros, pois durante o ano de 2013 muitas conquistas foram 

concretizadas. Também gostaria de agradecer todos os funcionários desta Casa pelo apoio e 

dedicação. Aprendi muitas coisas com os profissionais desta Casa de Leis. Muito obrigado. 

Meus agradecimentos também se estendem aos secretários municipais, assim como ao 
prefeito Paganini e ao Deputado Barros Munhoz. Esse time entrou em campo para vencer e 

fazer a diferença. Agradeço a Deus pelo ano de 2013 e pelas conquistas alcançadas, pelas 

vitórias e lágrimas derramadas. Que Deus nos dê graça para que 2014, com a permissão de 

Jesus Cristo, seja um ano de muitas conquistas para o município. Obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Tenho em mãos o relatório das atividades executadas em 2013. Na função de presidente 

gostaria de abordar algumas explicações referentes ao relatório. Aquisição e reforma do 

andar inferior para instalação de novos gabinetes para os vereadores no valor de R$ 
79.494,00. Também tivemos a aquisição de equipamentos de som e informática e reforma 

dos pisos da secretaria. Outro fator importante foi a implantação do sistema de segurança 



do trabalho e obediências às normas técnicas de segurança do trabalho. Posso dizer que a 

Câmara está funcionando dentro dos padrões corretos instituídos pela legislação. Houve a 
criação e implantação do sistema de controle interno. O número de sessões realizadas no 

ano de 2013 foram as seguintes: Sessões extraordinárias: 07. Sessões Ordinárias: 43. 

Sessões solenes: 12. Projetos de decretos legislativo: 13. Projetos de resolução: 05. Projetos 

de leis complementares: 39. Projetos de leis: 207. Requerimentos: 301. Votos de pesar: 
435. Indicações: 698. Então, é uma quantidade enorme de matérias elaboradas e aprovadas. 

É muito importante deixar esses dados registrados. A Câmara de Itapira se destacou em 

relação as demais da região. Muitas matérias foram elaboradas e aprovadas. As matérias de 

minha autoria foram as seguintes: Projetos de decreto legislativo: 04. Projetos de lei: 15. 
Requerimentos: 126. Votos de pesar: 337. Indicações: 188. É muito gratificante fazer a 

nossa parte. É para isso que todos os vereadores estão nesta Casa de Leis. Fomos eleitos 

para representar o povo com dignidade. Vários vereadores que me antecederam puderam 

explanar sobre a situação atual de nossa cidade. Itapira melhorou e mudou muito. Várias 
conquistas importantes foram concretizadas no decorrer de 2013. Estamos trabalhando 

juntos para melhorar ainda mais nossa querida cidade. A participação dos vereadores na 

atual administração é muito importante. Gostaria de agradecer o Deputado Totonho 

Munhoz, pois ele nunca se esqueceu de Itapira. É muito importante recebermos o apoio de 
pessoas que amam nossa cidade. Não poderia deixar de agradecer o prefeito Paganini. 

Acredito que sem o apoio do mesmo muitos benefícios não seriam concretizados. O meu 

compromisso é com o povo e com a cidade. Devemos analisar e buscar recursos para todos 

os setores de Itapira. Estamos trabalhando em sintonia para buscar os frutos para Itapira. 
Estou muito empenhado em alcançar e lutar para o bem de nossa cidade. Devemos ser 

vereadores todos os dias. Também gostaria de agradecer os servidores municipais, pois sem 

o apoio dos mesmos a atual administração não conseguiria resolver os problemas de Itapira. 

Graças a Deus temos pessoas competentes e comprometidas com a cidade. Em relação aos 
colaboradores desta Casa, gostaria de agradecê-los imensamente. Estamos trabalhando 

dentro da legalidade. Agradeço o Paulinho, o André, o Elias, o Osmar, o Chicão, o Thiago, 

o Beto, a Fátima, a Karen, a Edna e o Zalberto. Todos estão empenhados cada vez mais 

para desenvolver um serviço de qualidade. Itapira será um imenso canteiro de obras no 
próximo ano. Muitas creches e escolas serão construídas em 2014, além da conquista da 

Fatec. É notório deixar registrado que a Fatec possibilitará a vinda de muitas empresas para 

a nossa cidade. É uma situação muito importante para o desenvolvimento econômico de 

Itapira. Agradeço a população de Itapira. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta 
Casa. O Sr. João Momesso foi uma pessoa que sempre colaborou na construção desta linda 

cidade e no bem ao próximo. Agradeço os vereadores pelo apoio e esforço disponibilizado 

nessa grande batalha. Perdas fazem parte de nossa vida. Esse ano também foi um ano de 
grandes perdas como o falecimento de uma grande amiga chamada Abigail de Castro 

Parreira. Era uma pessoa de caráter extraordinário. Acredito que Deus nos compensará com 

outras coisas boas. Que Deus nos ilumine em 2014. Obrigado e boa noite a todos.” 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 43ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Dezembro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 7ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de Dezembro de 2013. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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 aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de novembro. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente 

passa a leitura do Projeto de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0039/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a alienação de imóveis que especifica, por doação 

à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU. 

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 17 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. 5º) Projeto de Lei nº. 00205/2013.- Em que 
o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Altera o artigo 1º da Lei 4.983, de 18 de dezembro de 2012. 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 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00206/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 
crédito especial no valor de R$ 4.860.000,00 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 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 00207/2013.- 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 às entidades 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 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) 

PARECER nº. 264/2013.- Ao Projeto de Lei nº 189/2013.- 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 189/2013, de autoria do nobre 

Vereador Joilson Batista Militão da Silva, que "Institui no âmbito do Município de Itapira o 

Mês "Novembro Azul", dedicado a ações de prevenção ao Câncer de Próstata e de 
Promoção da Saúde do Homem", 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 Marcos Paulo da Silva 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 12 de 

dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 9º) PARECER nº. 265/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 199/2013.- 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 199/2013, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da 

Silva, que "Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 5.105, de 03 de junho de 2013, que 
dispõe sobre Atendimento Preferencial aos doadores de Sangue em Estabelecimentos 

Comerciais, de Serviços e Similares e dá outras providências", são de parecer favorável, eis 

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

tramitação. Acordaram, no entanto por apresentar uma EMENDA MODIFICATIVA com a 
seguinte redação: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2013. "Altera o § 3º do Art. 1º do 

Projeto de Lei 199/13, que passa a constar com a seguinte redação:" Art. 1º - Altera o § 3º 

ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 199/13. "Art.. 1º - ...... § 3º - O doador da medula óssea 

deverá comprovar sua inscrição no cadastro." Quanto ao mérito, todavia, deixam a 
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da 

Rocha Carvalho 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 12 de dezembro 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00425/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Gilda Boro Raimundo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00426/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacinto Pereira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00427/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Priscila Pereira Rosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Pesar nº. 00428/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Margarida Maria da Silva. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00429/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Roque da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Pesar nº. 00430/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jeremias Marques. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Manoel de Jesus Calixto. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Pesar nº. 00432/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Fernando Faraco 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00433/2013.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Atavanti Brianti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00434/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Júlio Carvalho Filho. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00435/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Tereza Stolf Cabral Costa e Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, seguindo o que 
dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 

procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 21º) 

Requerimento nº. 00296/2013.- Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião Hamagutti, 
pelo transcurso de seu octogésimo nono aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 00297/2013.- Voto de Congratulação com o Sr. Geraldo 
Vieira, pelo transcurso de seu octogésimo quinto aniversário de nascimento, celebrado dia 

13 de dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00298/2013.- Voto de Congratulação 
com o Prefeito Municipal José Natalino Paganini, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento comemorado no dia 15 de dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

00299/2013.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo Itajaí, objetivando 

a adequação da linha de ônibus do bairro do Stringuetti. Autoria. Joilson Batista Militão da 

Silva. Marcos Paulo da Silva. Juliano Feliciano DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00300/2013.- Oficiar o deputado José 

Antonio Barros Munhoz, os órgãos competentes do Estado e a concessionária Intervias, 

solicitando construção de trevo na SP-352, no ponto de acesso ao distrito de Eleutério. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00301/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

da Penha Piva Bosso, transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer a 

retirada da Indicação nº 547/2013 para melhores estudos. Ato contínuo, o Sr. Presidente, 
acatando o requerimento verbal do nobre vereador, solicita a retirada da matéria. 27º) 

Indicação nº. 00547/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento de trânsito, 

estudos objetivando a alteração do ponto de embarque de alunos da Escola Estadual "Elvira 

Santos de Oliveira" (ESO). Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o 
vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Indicação nº. 00688/2013.- Sugere ao Sr. 

Prefeito manter acesa a fonte luminosa na Praça Acil Peres até a meia noite neste período 
de festividades natalinas e de final de ano. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 

00689/2013.- Sugere realização de estudos objetivando a construção de calçadão ao longo 
das avenidas Vereador David Moro e Paulo Lacerda Quartim Barbosa. Autoria. Joilson 

Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: APROVADA POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação nº. 00690/2013.- Sugere instalação de grade 
de proteção no playground de Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 

00691/2013.- Sugere implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre para uso da 
população em praça da Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 

00692/2013.- Sugere estudos para construção de um Salão Multiuso em Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00693/2013.- Sugere instalação de um 

redutor de velocidade tipo lombada na Av. Brasil, defronte o Cescon Pneus. Autoria. 
Joilson Batista Militão 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 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00694/2013.- Sugere a substituição de lâmpadas 
queimadas no banheiro da Praça Bernardino de Campos. 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 

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00695/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito a instalação de enfeites natalinos ou Árvore de Natal 

nos bairros Ponte Nova, Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação 

nº. 00696/2013.- Sugere a instalação de um "timer" no sistema de iluminação da quadra 

Wanderlei Cavenaghi em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 

00697/2013.- Sugere execução de serviços de alargamento da estrada municipal Antônio 

Borges, acesso ao bairro do Tronco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 00698/2013.- Sugere 
denominar-se rua ou logradouro público de Alzira Bosso Guerreiro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) 
Indicação nº. 00699/2013.- Sugere denominar uma via ou logradouro público de nosso 

Município de Presidente Nelson Mandella. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

17 de Dezembro 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: 

40º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM264583/2013: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação no valor de R$ 116.819,62. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM264583/2013: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 211.994,66. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) 

TELEGRAMA: Geraldo Alckmin: Comunicado sobre a aprovação de convênio no valor 
de R$ 500.000,00 para a reforma do ginásio de esporte BENEDITO ALVES DE LIMA. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) TELEGRAMA: Geraldo Alckmin: Comunicado 

sobre a aprovação de convênio no valor de R$ 404.946,00 para implantação de automação e 
telemetria do sistema geral de água no município. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) 

TELEGRAMA: Geraldo Alckmin: Comunicado sobre a aprovação de convênio no valor 

de R$ 170.000,00 para aquisição de equipamentos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) 

Caixa Econômica Federal: Informações sobre a celebração do contrato de repasse 

destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União nº 1006.381-86/2013 

que tem por finalidade implantação de infraestrutura turística no parque Juca Mulato no 
valor de R$ 243.750,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 427/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 358/2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 426/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 120/2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 48º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

398/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 61/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 49º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 553/2013.- 

Resposta em atenção à Indicação nº 594/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 552/2013.- Resposta em atenção à 

Indicação nº 565/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 551/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 601/2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 430/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 18/2013. DESPACHO: CIENTE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 53º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 428/2013.- 

Resposta em atenção à Indicação nº 77/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 534/2013.- Resposta em atenção à 

Indicação nº 388/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 532/2013.- Resposta em atenção às Indicações nºs 403 e 

553/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício 

SG-DAO nº 531/2013.- Resposta em atenção às Indicações nºs 205, 386 e 552/2013. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 530/2013.- Resposta em atenção às Indicações nºs 184, 380, 384, 415 e 416/2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 431/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 76/2013. DESPACHO: CIENTE. 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 59º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 550/2013.- 
Resposta em atenção à Indicação nº 584/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 544/2013.- Resposta em atenção à 

Indicação nº 444/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 535/2013.- Resposta em atenção à Indicação nº 404/2013. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 62º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 541/2013.- Resposta em atenção ao Requerimento nº 238/2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 63º) Banda Lira Itapirense: Relatório mensal de atividades referente 

ao mês de novembro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Lar São Vicente de 

Paulo: Prestação de contas das verbas a nível municipal, estadual e federal do período de 

janeiro a novembro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 65º) Estela Maria 

Tofanelo de Almeida e Família: Manifestação de agradecimento pela elaboração do voto 

de pesar do saudoso Sr. Antonio de Almeida. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) 

Igreja Presbiteriana Central de Itapira: Relatório referente aos atendimentos realizados 
pelo Instituto Samaritano de Proteção Social. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itapira: Resposta em atenção a Indicação 

de nº 600/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) Telefônica; Vivo: Resposta 

em atenção ao Requerimento nº 173/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) 

Ascorsi Itapira: Prestação de contas referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 
2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 70º) Secretaria Municipal de Educação: 

Cópia fiel do Manifesto pela Educação protocolado nesta secretaria. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto 
Sartori – Presidente. 71º) Lar São Vicente de Paulo: Solicitação de doação conforme 

documento em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 72º) Telefônica; Vivo: Resposta 
em atenção ao ofício nº 375 de 04 de setembro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 73º) Telefônica; Vivo: Resposta em atenção ao ofício nº 576 de 08 de 

novembro de 2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 74º) CPFL; Samuel Zordan: 

Resposta em atenção ao Requerimento nº 165/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 75º) Artesp: Exemplar do Guia para a compra de passagens e contratação de 
transporte intermunicipal de passageiros e o Guia para contratação de transporte 

intermunicipal de passageiros sob regime de fretamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 76º) Paróquia Divino Espírito Santo e São Carlos: Mensagem de fé e 
esperança aos vereadores deste Legislativo, a cada família, em todos os lares e a todo o 

Diretório do PSDB. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 



Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. 

Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se reúnam para 
exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 39/2013 e Projetos de Lei nºs 205, 206 e 

207/2013. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres:” 77º) 

PARECER nº. 266/2013.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 39/2013.- 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 

39/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a alienação de imóveis 
que especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo - CDHU.", 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 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 78º) PARECER nº. 267/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº 205/2013.- 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 205/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 1º da Lei 

4.983, de 18 de dezembro de 2012", 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 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 79º) PARECER nº. 268/2013.- Ao Projeto de 

Lei nº 206/2013.- 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 206/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 4.860.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 80º) PARECER nº. 269/2013.- 

Ao Projeto de Lei nº 207/2013.- 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 207/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades 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 17 de Dezembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias constante do 

Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

0037/2013.- Altera o inciso III, alínea 'b", inciso IV, alíneas "a", "c", e "d", o § 4º e revoga 

a alínea "b" do inciso IV todos do artigo 27, da Lei Complementar 4.877, de 04 de abril de 
2012. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 



037/2013. Aprovado em segunda votação menos duas abstenções dos Vereadores Srs. 

César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMERIA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Projeto de Lei Complementar nº 0039/2013.- Autoriza a alienação de imóveis que 

especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo - CDHU. 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 039/2013. 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 039/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00189/2013.- 

Institui no âmbito do Município de Itapira o Mês "Novembro Azul", dedicado a ações de 
prevenção ao Câncer de Próstata e de Promoção da Saúde do Homem. Autoria: Joilson 

Batista Militão da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Não poderia deixar de vir a esta tribuna para parabenizar a atitude do nobre 

vereador Joilson. É um projeto que gera algum tipo de preconceito em algumas pessoas. 
Acreditamos que ao longo do tempo esse tipo de preconceito seja extinto. Gostaria de 

parabenizar o autor do projeto. Acredito que a saúde dos homens também não deve ser 

esquecida. Gostaria de pedir o apoio dos demais colegas. Obrigado e boa noite.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa 
noite a todos. Peço o apoio dos senhores vereadores para que o projeto seja aprovado. É 

como o Juliano disse anteriormente, ou seja, é um trabalho que visa o bem estar dos 

homens. Os homens com 40 anos ou mais devem ficar em alerta. É muito importante a 

questão da prevenção. A cidade deve ser exemplo de Saúde. Como já existe o setembro 
rosa para as mulheres, acredito que o novembro azul veio em boa hora. Devemos trabalhar 

com a questão da prevenção do câncer de próstata. Obrigado pela atenção de todos.” Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 189/2013. 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 

189/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

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

Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 00199/2013 e Emenda Aditiva nº 01/2013 .- 

"Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 5.105, de 03 de junho de 2013, que dispõe sobre 

Atendimento Preferencial aos doadores de Sangue em Estabelecimentos Comerciais, de 

Serviços e Similares e dá outras providências". Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Estou muito contente 

com a alteração do projeto. Gostaria de deixar claro que antes da elaboração da emenda 

estive conversando com o autor do projeto, Rafael Lopes, para saber sua opinião. 

Chegamos a um acordo para o bem geral da população. A emenda aditiva somente vem a 
beneficiar a população ainda mais. A Flávia Silva, juntamente com a Verusca Carvalho, 

estão fazendo um trabalho muito importante em nossa cidade. Gostaria de parabenizá-las e 



agradecê-las pela realização desse importante trabalho. Muito obrigado e boa noite a 

todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 199/2013. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Aditiva nº 01/2013. Aprovada 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 199/2013. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva 
nº 01/2013. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE 

LEI 199/2013 E EMENDA ADITIVA Nº 01/2013. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 

de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 00205/2013.- Altera o artigo 1º da Lei 4.983, de 18 de dezembro de 

2012. 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 nº 205/2013. 

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 205/2013. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00206/2013.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 4.860.000,00. Autoria: 
José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 206/2013. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00207/2013.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores às entidades 

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 
207/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00285/2013.- Voto de Congratulação com o soldado da PM Freedman da Silva, responsável 

pelo desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - 

PROERD - em nosso Município, extensivo ainda a todos os pais e alunos participantes do 

projeto. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 285/2013. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00290/2013.- Voto de 
Congratulação com o Sr. João Momesso, pelo transcurso de seu 98º aniversário de 

nascimento celebrado dia 06 de novembro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 290/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) 

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



00292/2013.- Voto de Congratulação com a equipe masculina de handebol de Itapira e com 

o técnico Fábio Sartori, pela conquista do Grand Prix da Federação Paulista de Handebol. 
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. 292/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 11º) 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 Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 642/2013. Rejeitada menos 2 votos do Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Dezembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única 
discussão a Indicação nº 00693/2013.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo 

lombada na Av. Brasil, defronte o Cescon Pneus. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. 

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

única votação a Indicação nº. 693/2013. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Dezembro 

de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente informa que nos 

termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município a Câmara elegerá a Comissão 

Representativa, com número ímpar e presidida pelo Presidente da Casa, obedecendo a 
proporcionalidade partidária, para atuar nos interregnos das sessões legislativas ordinárias. 

A seguir, tendo em vistas que os vereadores Srs. Maurício Cassimiro de Lima, Luiz 

Antonio Machado, Joilson Batista Militão da Silva e Pedro Tadeu Stringuetti se 

manifestaram a fazer parte da Comissão Representativa, o Sr. Presidente coloca em 
votação a formação da Comissão. Aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente 

formaliza a Comissão Representativa com os seguintes membros: Presidente: Carlos 

Alberto Sartori, Maurício Cassimiro de Lima, Luiz Antonio Machado, Joilson Batista 

Militão da Silva e Pedro Tadeu Stringuetti. (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. 


