
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de fevereiro de 2014. Presidente: 

CARLOS ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

2º Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

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

noite a todos. Venho a esta tribuna para falar sobre um assunto que foi discutido na semana 

passada. O assunto faz referência a uma indicação de minha autoria que solicita reforma no 

parquinho situado no bairro da Vila Boa Esperança. A matéria foi rejeitada pela bancada da 
situação. O vereador Sr. Luiz Machado, pessoa esta que também votou contra a matéria, 

justificou seu voto insinuando que tinha constatado no jornal que eu gostaria de comprar os 

brinquedos para a respectiva área de lazer. Gostaria de dizer ao senhor Luiz Machado que 

posso até comprar os brinquedos, mas o mesmo deve conversar com o senhor prefeito para 
que autorize a implantação dos mesmos no local. Em minha opinião, acredito que as 

crianças devem possuir um local adequado para realizarem atividades físicas. Cabe ressaltar 

que minha indicação foi elaborada no mesmo mês que a matéria do vereador Maurício em 

relação ao bairro dos Prados. A indicação do vereador Maurício já foi atendida. As crianças 
não tem nada a ver com as nossas diferenças políticas. Elas devem brincar e ser felizes. É 

uma situação que não está ocorrendo em vários bairros de nossa cidade. A verba da 

implantação do novo secretariado daria para reformar muitos parquinhos de nossa cidade. 

Novamente, Sr. Luiz Machado, gostaria que o senhor perguntasse sobre a autorização ao 
prefeito. Caso o mesmo autorize, gostaria de dizer que comprarei os brinquedos do 

parquinho. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. 

Venho a esta tribuna para fazer alguns esclarecimentos que foram divulgados a respeito de 
minha pessoa e do nobre vereador César da Farmácia. Alguns esclarecimentos são 

pertinentes, pois a população Itapirense, em especial os moradores dos bairros dos Prados, 

Istor Luppi e José Tonolli, merecem respostas. Quando o projeto relacionado a adutora dos 

Prados deu entrada nesta Casa de Leis todos os vereadores votaram favoráveis. Essa 
situação está registrada em ata. Nesse ano outro projeto deu entrada nesta Casa a fim de 

fazer algumas alterações no mesmo projeto de lei que foi aprovado no ano passado. Eu e o 

nobre vereador César nos abstemos da votação por julgar a necessidade de uma melhor 
discussão em relação ao convênio da Sabesp. Não somos contra, pois não votamos contra 

nenhum benefício direcionado aos bairros de Itapira. Hoje vou apresentar algumas 

indicações em relação ao Hospital Municipal. Espero que em nome dos pacientes do 

Hospital Municipal e das pessoas que trabalham no local todos possam aprovar a ideia. 
Mais uma vez venho solicitar do prefeito José Natalino Paganini a designação de um 

guarda municipal nas dependências do hospital 24 horas por dia. Vejo que de todas as 

repartições públicas o Hospital Municipal é o que mais recebe pessoas. Cerca de 400 

pessoas por dia passam pelas dependências do Hospital Municipal. Os funcionários 
merecem maior segurança. Na última semana ocorreu a retirada de uma criança de apenas 

12 dias de vida de dentro do hospital. É uma situação que gerou muitos conflitos de 

informações. Esperamos que a criança esteja bem e não vamos fazer de um fato isolado 

algum cunho político para se promover. Lembro-me que no passado havia conversado com 
o antigo Secretário de Defesa Social e o mesmo me disse que não havia a necessidade da 

presença de um guarda municipal 24 horas por dia no hospital. Espero que novos fatos 



isolados em relação ao Hospital Municipal não ocorram no futuro. Também trago nesta 

noite mais um pedido relacionado a reativação da brinquedoteca do Hospital Municipal. A 
implantação da brinquedoteca é baseada em uma norma federal. Toda instituição hospitalar 

que realiza atendimento pediátrico deve possuir a ala da brinquedoteca. Lembro-me que a 

referida ala foi desativada na administração anterior. Estive conversando com algumas 

mães e pude constatar que muitas delas também reforçam a ideia. Gostaria de lembrar que 
no ano passado elaborei a mesma solicitação, mas até o presente momento nada foi 

concretizado. Estava previsto que a reativação da brinquedoteca seria no dia 12 de outubro 

do ano passado. Muitas crianças ficam internadas vários dias. É uma situação muito 

importante para as nossas crianças. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado 
a implantação de TVs nos quartos da pediatria. É muito importante as crianças ficarem 

entretidas com alguma coisa. Devemos olhar por todos, em especial nossas crianças e 

idosos. É uma simples indicação, mas de grande valor para as nossas crianças Itapirenses. 

Também trago a esta tribuna alguns pedidos relacionados a implantação de ventiladores nas 
salas de espera dos setores de Raio X, Ortopedia e Endoscopia do Hospital Municipal. 

Somente o paciente que está aguardando nos respectivos locais sabe do calor insuportável 

que passa. É uma solicitação vinda de muitos pacientes. Sabemos que o Hospital Municipal 

está passando por reformas, mas gostaria de lembrar a atual administração em relação a 
esses problemas. Em relação a merenda escolar, gostaria de dizer que alguns pais de alunos 

vieram reclamar. Algumas escolas não estão disponibilizando sobremesa. É uma situação 

que consta em seus cardápios. Fiz um requerimento endereçado a nossa Secretária de 

Educação questionando sobre o assunto. Devemos fiscalizar corretamente todos os setores 
de nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a criação do 

Conselho Municipal de Defesa Civil. Vejo que a Defesa Civil exerce um importante papel 

em nossa sociedade. Existe uma série de problemas que assolam nossa cidade. A 

corporação realiza um trabalho diuturnamente para que esses problemas sejam sanados. 
Espero que essa contribuição seja disponibilizada ao setor da Defesa Civil de nossa cidade. 

Na semana passada foi apresentada uma solicitação, junto ao Governo do Estado e de 

autoria do nobre vereador Carlos Sartori, em relação a implantação de um Corpo de 

Bombeiros em nossa cidade. Vejo que o nobre requerimento vem ao encontro da ideia. 
Espero que os nobres vereadores possam votar favoráveis. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta noite. Sejam 

bem vindos. Venho a esta tribuna para apresentar uma indicação de minha autoria que 
solicita ao senhor prefeito a implantação de um ponto de ônibus nas proximidades da igreja 

Pastor João Orcini. A implantação de um ponto coberto seria muito plausível, pois muitas 

pessoas aguardam o transporte naquela imediação. Gostaria que o setor competente 
analisasse a matéria e encontrasse alguma solução. Quero aproveitar o momento para 

agradecer o prefeito municipal pelo excelente trabalho que está sendo realizado no bairro 

do Jardim Itamaracá. É uma solicitação vinda de muitos moradores. Parabéns pelo trabalho 

realizado na escola do bairro... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 
Gostaria de lembrar que a escola do bairro recebeu a visita de todos os vereadores da 

bancada da situação, além de alguns integrantes dos setores competentes da Prefeitura 

Municipal. Gostaria de parabenizar o José Armando pela execução dos trabalhos no local. 

Obrigado... Continuando o orador: Também gostaria de agradecer o prefeito por atender 
meu pedido. A mesma faz referência a realização de nova sinalização de trânsito no bairro 

Boa Vista. Outra indicação de minha autoria faz referência a realização de dedetização nos 

cemitérios e bocas de lobo de nossa cidade devido ao aparecimento de muitos animais 

peçonhentos nas residências próximas aos logradouros. Gostaria de pedir a colaboração dos 
nobres vereadores. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 



público presente, imprensa escrita e falada. Gostaria de agradecer a presença de todos. O 

dia 19 Outubro de 2013 foi muito importante para a nossa cidade, pois estava se formando 
o Grupo dos Escoteiros de Itapira. Depois desse dia muitas conquistas foram concretizadas 

ao longo do tempo. Venho a esta tribuna para convidar todos para a realização da doação de 

sangue no dia 20 na sede do Lions Club de Itapira. Os interessados devem possuir entre 16 

a 69 anos. Para maiores informações a pessoa interessada deve comparecer com um 
documento com foto na sede do Lions Club. Muitas pessoas podem ser salvas. Em época de 

carnaval muitas pessoas acabam necessitando de transfusão de sangue devido aos acidentes. 

É uma situação muito triste. Como o banco de sangue acaba diminuindo nessa época, 

gostaria de solicitar o apoio dos cidadãos Itapirenses. Muitas vidas podem ser salvas através 
desta campanha. Cabe ressaltar que é garantida por lei a disponibilização de atestado 

médico de saúde aos trabalhadores. Portanto, nenhuma pessoa perderá o dia de trabalho. 

Outra situação que gostaria de deixar registrada está relacionada a questão das filas 

preferenciais em nossa cidade. Todo doador de sangue possui o direito da fila preferencial. 
Acredito que todos os setores de nossa cidade serão notificados em relação a esse assunto. 

Para que o cidadão possua o direito da fila preferencial o mesmo deverá apresentar nos 

locais apropriados a carteira de doador. A lei 5220 deve ser analisada e reformulada de 

acordo com as necessidades do doador. A lei deve ser cumprida corretamente. Estou muito 
contente com os integrantes das comissões devido a elaboração do parecer favorável ao 

projeto que faz referência ao Sr. Luiz Ehmke. Foi uma pessoa muito importante. Também 

gostaria de agradecer o vereador Joilson, pois o mesmo foi o relator do parecer favorável 

relacionado ao projeto que declara de utilidade pública o Grupo de Escoteiros de Itapira. 
Elaborei algumas indicações relacionadas ao bairro de Barão Ataliba Nogueira. Gostaria de 

solicitar o apoio dos nobres vereadores. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Gostaria de agradecer 
a presença de todos. Em relação a Vila de Barão Ataliba Nogueira, gostaria de dizer que o 

pessoal da Prefeitura está desde ontem no bairro executando algumas melhorias. A quadra 

da localidade também passará por algumas melhorias. Gostaria de agradecer a presença do 

Palmieri e o grupo de escoteiros pela ilustre presença nesta Casa de Leis. Com referência a 
Vila Dr. José Secchi, também gostaria de deixar registrado que a localidade também está 

passando por algumas melhorias. É importante dizer que fiz um pedido a respeito da 

construção de um Centro Comunitário naquela vila. É um local onde poderá abrigar os 

eventos festivos do bairro. Foi elaborado um projeto para que o Poder Público possa 
disponibilizar uma área adequada. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a 

feliz notícia de que mais uma verba no valor de R$ 300.000,00 será disponibilizada para 

Itapira. A verba será utilizada na compra de materiais para o setor da Saúde. Devemos 
buscar novos recursos para o município cada vez mais. Estamos trabalhando muito para que 

outras verbas sejam disponibilizadas para a nossa cidade. Devemos trabalhar em benefício 

da população em geral. Estive conversando com o Fifo a respeito da situação de algumas 

estradas rurais e o mesmo me disse que a maioria delas já estão sendo atendidas. Várias 
estradas já passaram por melhorias. Vamos trabalhar cada vez mais para que os moradores 

da zona rural sejam beneficiados. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários desta Casa. Gostaria de 
agradecer a presença de todos nesta sessão. Primeiramente gostaria de dizer que estamos 

nesta Casa de Leis eleitos através do voto popular. Somos em 10 vereadores de diferentes 

partidos políticos. Somos de diferentes religiões unidos por uma causa única, ou seja, o 

bem estar da população. Estou indignado nesse momento e gostaria de repudiar uma 
situação ocorrida nesta Casa. O modo de direcionamento de um colega ao outro não pode 

passar em branco nesta Casa. Estamos unidos nesta Casa de Leis através do povo de Itapira. 



Estamos visando a construção e não a política barata, afirmando que comprará ou deixará 

de comprar tal coisa. Conheço muitos empresários abastados financeiramente que fazem 
muito por nossa cidade sem ao menos citarem seus nomes. Temos muitos empresários que 

dão muito de si para Itapira. Não podemos fazer politicagem barata nesta Casa. Cada um 

tem o direito de falar e de se expressar. Cerceamos algumas indicações de autoria do nobre 

vereador e o mesmo deveria ter a consciência de verificar os parâmetros da lei. A legislação 
ambiental não permite tal situação. O mínimo que o vereador deveria ter feito seria analisar 

a legislação. Em relação aos logradouros públicos, gostaria de dizer que as Praças Virgílio 

de Oliveira, Ana Nery, Acil Peres, dentre outras, já passaram por melhorias. Está cidade 

está nesta situação devido a má gestão pública da administração anterior. Vale ressaltar que 
o partido de vossa excelência estava na vice-liderança desta cidade. Itapira ficou largada. 

Estamos apenas reconstruindo essa cidade. Não podemos deixar de lutar e defender aquilo 

que é correto. 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 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

11 de Fevereiro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 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 Ofício: 2º) Ofício SG-DAO nº 

048/14.- Solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 32/2013 que "altera o inciso 
I, do artigo 27, da Lei Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012", para melhores 

estudos. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Parecer e Projeto de Decreto Legislativo. 
3º) PARECER nº. 23/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2014.- A Comissão 

de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre os nome das 

mulheres de destaque e ação de 2013/2014, oferecida pela Associação Feminina Pró 

Cidadania, apresentado nesta Comissão pela Mesa da Câmara, com a finalidade de 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2014, outorgando-lhes a 

"MEDALHA CARMEN RUETE DE OLIVEIRA" . Com a responsabilidade de analisar 

sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta 

Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de 
Itapira, pelas ilustríssimas senhoras: I - Berenice de Oliveira; II - Carmen Ruete de 

Oliveira; III - Celene Ferrari Audi; IV - Elza do Rosário Tarrasqui; V - Hélia Regina 

Pichotano; VI - Ivanil Aparecida da Cruz Oliveira; VII - Maria da Penha Siqueira 

Stevanato; VIII - Maria Teresa Puggina Bazani; IX - Nagya de Cassia Andrade; X - 

Paula Marcia Antonio; XI - Regina Ramil Marella; XII- Sônia de Fátima Calidone 

dos Santos; XIII - Tânia Graziela Rampim; XIV - Zuleica de Oliveira. É este o Parecer. 

DESPACHO: COMO REQER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 
2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 

002/2014.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Dispõe sobre a concessão da Medalha Carmen Ruete de Oliveira, a 

ser outorgada às mulheres de destaque e ação do Município durante o biênio 2013/2014. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projeto 

de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Resolução. 5º) 

Projeto de Resolução nº. 001/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera, acrescenta e modifica 

dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 



Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 
mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de 

Lei nº. 0022/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Disciplina a colocação de placas em obras públicas do 

Município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de 

Lei nº. 0023/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina via pública de Carmem Carmona Bonelli. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0024/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui o Regime de Plantão no SAAE, e dá outras 

providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Gostaria de fazer um requerimento verbal a vossa excelência. Há duas semanas solicitei o 

carro oficial para estar participando do encontro da Uvesp no município de Monte Alto. 
Estava tudo certo, mas na véspera do evento foi cancelada a disponibilização do carro 

oficial. Cortar na véspera é muito fácil. Como sou diretor da Uvesp, acredito que não era 

uma situação partidária. Fui eleito diretor da Uvesp para representar esta Casa de Leis 

nesses eventos. Como a viagem é longa fiquei sabendo que depreciaria muito o veículo. 
Vale ressaltar que hoje estive analisando os carros oficiais e os mesmos estavam expostos 

na rua sob o intenso sol, além de correrem o perigo de alguém riscá-los. É o veículo da 

Câmara Municipal. Como houve muitos comentários em relação aos veículos da Câmara 

Municipal, gostaria que os mesmos ficassem estacionados na garagem deste Poder. Desde 
modo, acredito que os veículos depreciarão de forma mais lenta e adequada. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Com 

referência a fala do nobre vereador, gostaria de dizer que a atual circunscrição do Poder 

Legislativo se encontra no município de Mogi Guaçu. Não ocorreu nenhum tipo de 
“boicote.” Não tínhamos funcionários para dirigir o carro oficial. É uma distância muito 

longa. Não existia funcionário da Casa disponível naquele momento. Não posso tirar 

determinado funcionário de sua função para viajar até outro município. Novamente gostaria 

de deixar claro que pertencemos a circunscrição de Mogi Guaçu. Também fui diretor da 
Uvesp e não viajei tão longe. Devemos analisar o que é possível de se fazer. Como 

administrador de um Poder, acredito que não posso passar por cima de algumas situações. 

Devemos seguir aquilo que é bom para esta Casa de Leis... Marcos Paulo da Silva: A 
respeito do carro ficar estacionado na rua, gostaria de dizer que isso ocorre frequentemente. 

Obrigado... Carlos Alberto Sartori: Sou administrador desta Casa. Quando o senhor for 

presidente desta Casa o senhor terá condição de administrar como quiser. Como sou 

administrador, vou tomar as providências necessárias... Marcos Paulo da Silva: Muito 
bonito. O carro de vossa excelência fica na sombra e os veículos oficiais na rua... Carlos 

Alberto Sartori: O senhor teve o momento para se expressar. O senhor quer fazer turismo 

com o carro da Câmara Municipal. A nossa circunscrição pertence a Mogi Guaçu e não a 

Monte Alto. Em minha opinião, isso é fazer turismo com o dinheiro público. Não sou 
idiota. Devemos fazer turismo somente com o nosso dinheiro e não com o dinheiro público. 

Estamos conversados. Obrigado.” Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 

9º) Emenda Aditiva de nº. 001/2014 ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2014 .- Dá 

nova redação ao Artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 01/2014, que cria cargos, de 
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, que passa a constar com a 

seguinte redação:. Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 
dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 24/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

01/2014.- 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 
Decreto Legislativo nº 01/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Senhor Luiz 

Ehmke”, 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 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 18 de Fevereiro de 2014. 
a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 25/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

12/2014.- 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 
12/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Institui a Taxa de Fiscalização e 

Serviços Diversos referentes à vigilância sanitária e, dispondo sobre multas por 

transgressões aos preceitos estabelecidos”, 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER 

nº. 26/2014.- Ao Projeto de Lei nº 13/2014.- 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 13/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Altera o Artigo 1º da Lei 3.115, de 16 de julho de 1999 e revoga o artigo 2º da mesma 
Lei”, 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 DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto 
Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 27/2014.- Ao Projeto de Lei nº 17/2014.- 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 17/2014, de 

autoria do Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Declara de Utilidade Pública o Grupo de 

Escoteiro Itapira - SP”, 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 

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 18 de Fevereiro de 
2014. 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. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação os Votos 

de Pesares. Aprovado menos um voto devido à ausência do Vereador Marcos Paulo da 



Silva do colendo plenário. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0090/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ana Nogueira de Mira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Clarisdina Barbosa Simões. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 
de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0092/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Inácio Galego. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0093/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Márcia Fernanda Junqueira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0094/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Clemente Bayod. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benício Ghezzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria José Bibiano Emílio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0097/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Gonçalves Fontes. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0098/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Bolandin Olivato. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0099/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Flora Neto Martin. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 

de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00100/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Ferigati. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00101/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Hatsuco Hara. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00102/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vani dos Santos Serafim. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rafael 

Picone. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luiza 
Michelon. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Angelina de Souza Berti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2014.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sr. Rinaldo Bartalini Junior. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Angelina Bazani Fiorim. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 

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. 32º) Requerimento nº. 

0010/2014.- Voto de Congratulação com o professor Oscar Soares de Campos Filho, ex- 
diretor do Decet, homenageado durante a realização do 40º Jogos de Verão. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 33º) Requerimento nº. 0011/2014.- Oficiar o Sr. Prefeito e a Secretária de 

Educação para que informe a esta Casa de Leis o cardápio semanal da merenda escolar. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 0012/2014.- Oficiar o prefeito 

municipal e o deputado Barros Munhoz, para que solicitem ao Departamento de Estradas e 

Rodagem de São Paulo (DER), a construção de dois redutores de velocidade na agora 
estadualizada rodovia que liga Itapira a Mogi Guaçu, mais precisamente entre os 

Condomínios Recanto União e Jacuba. Autoria. Luiz Antonio Machado. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 12/2014. Aprovado menos um voto devido à ausência do Vereador 
Marcos Paulo da Silva do plenário. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 0013/2014.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e a Secretária de Saúde, para 

que informe a esta Casa de Leis, quanto à reativação da brinquedoteca do Hospital 
Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 005/2014.- Sugere construção de 
redutor de velocidade tipo lombada na rua Dorothéia de Freitas, próximo a escola "João 

Simões". Autoria. Cesar Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 05/2014. Rejeitada 
menos 2 votos dos Vereadores César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

o Sr. Presidente informa que o Vereador Marcos Paulo da Silva está ausente do plenário. 

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 006/2014.- Sugere a construção 
de um Cemitério Vertical. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. Não havendo nenhum vereador 

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

06/2014. Aprovada menos um voto devido à ausência do Vereador Marcos Paulo da Silva 

do plenário. DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 007/2014.- 

Sugere a construção de um Velório Municipal na vila de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 07/2014. Aprovada menos um voto devido à 
ausência do Vereador Marcos Paulo da Silva do plenário. DESPACHO: APROVADA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 39º) Indicação nº. 008/2014.- Sugere construção de dois redutores de 

velocidade tipo lombada ou faixa de pedestres elevadas na Rua Espanha, em local que 
especifica. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo 

da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 009/2014.- Sugere construção de rotatória 
na confluência da avenida Bráz Aires e rua José Pereira, defronte ao Supermercado Bom 

Jesus, na Vila Bazani. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 

Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. 
a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 0010/2014.- Sugere construção 

de Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim Raquel. Autoria. Marcos Paulo da 

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

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) 

Indicação nº. 0011/2014.- Sugere rebaixamento de guias e sarjetas ao longo do calçadão da 

Avenida dos Italianos, para facilitar o acesso aos deficientes físicos. Autoria. Marcos Paulo 

da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) 

Indicação nº. 0012/2014.- Sugere revitalização da quadra da Juventude, situada no 

conjunto habitacional "Maria Amélia da Cunha Setti", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 44º) Indicação nº. 0013/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a revitalização da Praça 

da Justiça, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 0014/2014.- Sugere dotar-se de 

corrimão e iluminação a escadaria que liga a Avenida dos Italianos até a Rua Coronel 

Francisco Cintra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 0015/2014.- Sugere a construção de uma 

ponte sobre o Ribeirão da Penha, interligando a Av. Brasília à Avenida dos Italianos. 

Autoria. Bancada da Situação. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 0016/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, instituir no calendário 

oficial do município, o Dia da Dança e do Profissional da Dança, a ser comemorado 
anualmente no dia 29 de abril. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 0017/2014.- Sugere a 

criação do Conselho Municipal de Defesa Civil. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, 
pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação 

nº. 0018/2014.- Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre para 
atender os bairros do Bráz Cavenaghi e Hélio Nicolai. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

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

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

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação 

nº. 0019/2014.- Sugere execução de pavimentação asfáltica das ruas que interligam os 

bairros Istor Luppi ao José Tonolli. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 



vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação nº. 0020/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito que determine a instalação de bebedouro de água filtrada e gelada na 

Rodoviária Municipal. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) 
Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 0021/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

que determine a demarcação de uma vaga preferencial de estacionamento para a Guarda 

Municipal na Rodoviária Municipal. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 
de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 0022/2014.- Indica ao 

Sr. Prefeito, tomar as medidas necessárias para a instalação de um ponto de ônibus coberto 

defronte o edifício "Pastor João Orcini". Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 
de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 0023/2014.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, contatos com a Viação Itajaí, para construção de um Ponto de ônibus coberto 

na rua Major João Manoel, defronte a escola estadual "Antonio Caio". Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação 

nº. 0024/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de uma galeria de esgoto no Jardim 

Itamaracá, mais precisamente na rua Dante Tellini. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 

0025/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a dedetização de bueiros e galerias de esgoto da cidade. 

Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 0026/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a dedetização 

dos Cemitérios Municipais da Paz e da Saudade. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 
de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 0027/2014.- Sugere a 

reforma das laterais e do leito carroçável da ponte de madeira na divisa de Itapira e Espírito 

Santo do Pinhal, no bairro do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 

0028/2014.- Sugere a reforma do guard rail na ponte sobre o Rio do Peixe, acesso a estrada 

do Rio Manso e Itapirinha. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 0029/2014.- Sugere 

determinação do Poder Público ao SAAE, para que a Autarquia proceda a ligação de água a 

todos os moradores do bairro do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 

0030/2014.- Sugere estudos objetivando a implantação de dispositivo redutor de velocidade 

tipo lombada ou faixa de pedestres elevadas em local que especifica. Autoria. Marcos Paulo 
da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Não entendo a 

incoerência dos senhores vereadores. O César acabou de fazer uma indicação em relação a 
prevenção de acidentes na localidade. A indicação do nobre vereador foi negada. Elaborei 

uma indicação que faz referência ao bairro da Ponte Nova e duas semanas após ocorreu um 



grave acidente na localidade. Vejo que vocês estão sendo incoerentes e inconsequentes. As 

indicações foram elaboradas em prol da população Itapirense. Vocês devem explicar. Caso 
ocorra algum acidente nas proximidades da respectiva escola, quem será o responsável? 

Acredito que é de quem votou contra a matéria. Acredito que somos corresponsáveis em 

relação aos problemas de trânsito de nossa cidade. Devemos analisar o contexto geral do 

município independente dos autores das matérias. Fica registrado esse repúdio, pois vossas 
excelências não estão sendo coerentes em minha visão analítica. São dois pesos e duas 

medidas. Indicação de minha autoria e do nobre vereador César, não pode. Indicação dos 

demais vereadores, pode. Qualquer acidente ocorrido nessa proximidade, César, será de 

responsabilidade dos vereadores da bancada da situação. Obrigado.” Esgotado o tempo 
regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 

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

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

DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2014.- Dispõe 
sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo Sr. Luíz Ehmke. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação nominal e que seja 

aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2014. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 01/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 005/2014.- Cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na 

Estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Gostaria de saber do líder do prefeito se foi realizado algum estudo em relação 
ao impacto financeiro. Cabe ressaltar que o projeto não passou por nenhum tipo de 

discussão. Também gostaria de saber o motivo pelo qual os representantes dos servidores 

municipais não foram contemplados com a solicitação relacionada ao dissídio. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em 
relação ao impacto dentro do limite prudencial, limite esse onde o município pode gastar 

com os funcionários públicos, podemos dizer que atualmente a Prefeitura está na faixa de 

51,23%. Não estamos criando novos trabalhos com a criação do novo secretariado. Dentro 

dos 5 cargos criados podemos dizer que já existem servidores de carreira que ganham 
compativelmente com os salários. Então, nada seria alterado. Os outros 3 cargos que já 

existem podemos dizer que os servidores ganham o equivalente a mais do que a metade 

desse salário. Caso seja realizado um somatório desses salários em relação ao faturamento 
de nosso orçamento chegaremos ao valor de R$ 20.000,00 ao mês. É um valor não 

significativo comparado ao valor de R$ 247.000.000,00. Posso dizer que esse valor não 

comprometerá o valor prudencial. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. César 

Augusto da Silva requer e a Casa rejeita, menos dois votos dos Vereadores Sr. César 
Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes, para que o Projeto de Lei Complementar seja 

adiado por 90 dias. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de 

Lei Complementar nº 05/2014. Aprovado em segunda votação menos dois votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMERIA E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0017/2014.- Declara de Utilidade Pública o GRUPO 

ESCOTEIRO ITAPIRA-SP. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de solicitar o apoio de todos os 

vereadores. O trabalho que essas crianças desenvolvem em nossa cidade é muito 



importante. Itapira somente tem a ganhar com essa situação. O grupo está crescendo cada 

vez mais com o passar do tempo. Prova disso é a elaboração do respectivo projeto de lei. 
Gostaria de parabenizar todos os integrantes do grupo. Obrigado.” 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. Primeiramente 

gostaria de me congratular com o chefe dos escoteiros, Sr. Palmieri, pela iniciativa e grande 
esforço. O Palmieri ainda era uma pessoa desconhecida nesse meio. O trabalho que o 

mesmo vem desenvolvendo em nossa cidade colaborou para que fosse reconhecido e 

congratulado. O que seria a representatividade do Grupo de Escoteiros? Vejo que o grupo 

de escoteiros é um importante fator para afastar os jovens das drogas e da criminalidade. 
Itapira é privilegiada em ter um grupo de escoteiros. Lembro-me que o Palmieri me disse 

que a capacidade do grupo é limitada, pois dependem da colaboração pública e da boa 

vontade da população. Acredito que é dever do Poder Público declarar de utilidade pública 

o Grupo de Escoteiros de Itapira. Temos que ajudar a sociedade civil em sua organização. 
Os jovens escoteiros crescerão mais dignos. Não devemos somente incentivar e declarar de 

utilidade pública, mas sim imaginar que no futuro possamos ajudar na construção de uma 

sede a fim de ampliar os horizontes do grupo. Tenho certeza que o Grupo de Escoteiros 

colaborará para que cidadãos dignos sejam formados ao longo dos anos. Itapira somente 
tem a ganhar. Agradeço a atitude de todos os integrantes do grupo. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo 

que o projeto é muito louvável. Conversei muitas vezes com o Palmieri sobre o Grupo de 

Escoteiros. O Dr. Maurício foi muito feliz em suas palavras. Sou do tempo em que minha 
escola abordava a matéria moral e cívica. Era uma grade de ensino essencial para o 

educador. A escola nos disponibiliza a educação, mas o caráter é ensinado pelos nossos 

pais. Vejo que o escoteirismo é mais um alicerce para nossas crianças na fase educacional e 

intelectual. Hoje é um grupo, mas no futuro próximo certamente será algo ainda maior. 
Agradecemos muito pelo seu esforço e empenho. Somos muito solidários. Não tenho 

palavras nesse momento para agradecê-lo pelo importante trabalho que você desenvolve em 

nossa cidade. Vejo que muitos pais estão felizes pela realização desse tipo de trabalho. 

Como vereador gostaria de parabenizá-lo e agradecê-lo imensamente pelo grandioso 
empenho vindo de sua pessoa. Desejo muito progresso ao grupo. Também gostaria de 

parabenizar o vereador Marcos Paulo pela elaboração desse importante projeto. Tenho 

certeza que todos os vereadores apoiarão a ideia. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 
Projeto de Lei nº 17/2014. 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 17/2014. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 
de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

0010/2014.- Voto de Congratulação com o professor Oscar Soares de Campos Filho, ex 

diretor do Decet, homenageado durante a realização do 40º Jogos de Verão. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0011/2014.- Oficiar o Sr. 

Prefeito e a Secretária de Educação para que informe a esta Casa de Leis o cardápio 

semanal da merenda escolar. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 



única discussão o Requerimento nº 0013/2014.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e a Secretária 

de Saúde, para que informe a esta Casa de Leis, quanto à reativação da brinquedoteca do 
Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão a 

Indicação nº 008/2014.- Sugere construção de dois redutores de velocidade tipo lombada 
ou faixa de pedestres elevadas na Rua Espanha, em local que especifica. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 009/2014.- 
Sugere construção de rotatória na confluência da avenida Bráz Aires e rua José Pereira, 

defronte ao Supermercado Bom Jesus, na Vila Bazani. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0010/2014.- Sugere construção de 

Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim Raquel. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que a 

respectiva indicação já foi apresentada no ano passado. É uma solicitação vinda através da 
população. É importante discutirmos esse tema porque preconiza a população em geral. 

Para se construir uma Unidade Básica de Saúde é necessário levar em consideração uma 

determinada quantidade de pessoas. Atualmente a população do bairro do Jardim Raquel 

está sendo atendida na UBS da Vila Ilze. Estive conversando com algumas pessoas na UBS 
do bairro da Vila Ilze e posso dizer que existe uma imensa preocupação em relação as 

pessoas que não fazem parte do sistema de Saúde de Itapira. São pessoas que não estão 

catalogadas na Secretaria Municipal da Saúde. A população seria muito bem comtemplada 

através desta Unidade Básica de Saúde. Cerca de 4.700 pessoas residem no bairro e suas 
adjacências. É muito importante analisarmos esse fator. É uma solicitação muito 

importante. Gostaria de deixar registrado que a população do bairro Della Rocha e suas 

adjacências também passam pela mesma situação. Muitas pessoas possuem imensa 

dificuldade de locomoção. Acredito que esses remanejamentos deveriam ser analisados 
adequadamente. Gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. A questão da 

aproximação é de grande importância para muitos cidadãos. Obrigado e boa noite.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 10/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 

0011/2014.- Sugere rebaixamento de guias e sarjetas ao longo do calçadão da Avenida dos 
Italianos, para facilitar o acesso aos deficientes físicos. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0017/2014.- Sugere a criação do 
Conselho Municipal de Defesa Civil. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 

Em única discussão a Indicação nº 0018/2014.- Sugere estudos objetivando a instalação de 
academia ao ar livre para atender os bairros do Bráz Cavenaghi e Hélio Nicolai. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Fevereiro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0019/2014.- 
Sugere execução de pavimentação asfáltica das ruas que interligam os bairros Istor Luppi 

ao José Tonolli. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 



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

18 de Fevereiro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a 
Indicação nº 0025/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a dedetização de bueiros e galerias de 

esgoto da cidade. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

18 de Fevereiro de 2014. 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. 


