
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de março 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, 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. A seguir, o Sr. Presidente suspende o Pequeno Expediente, 

conforme Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os vereadores que queiram 

prestar homenagens póstumas ao Sr. Hideraldo Luiz Bellini (Capitão Bellini). Nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspende os trabalhos até às 20:30. 

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

o PEQUENO EXPEDIENTE 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 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de Março de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março 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 Requerimento de Licença. 2º) REQUERIMENTO Nº. 0070/2014.- Licença 

sem remuneração. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º 

Suplente de Vereador do PT, Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI , o Sr. Presidente convida-

o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para 

que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo mais 

Requerimento de Licença o Sr. Presidente faz a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de 

Lei nº. 0032/2014.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina estrada vicinal de Maria Antonieta Zago 

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

Caio", aos25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei 

nº. 0033/2014.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a instituição no Município de Itapira, da 

“Semana Comemorativa Capitão Hideraldo Luís Bellini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos25 de Março de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0034/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de 

"MANOEL MIGUEL PEREIRA" o Sistema de Lazer da Rua Imperatriz Leopoldina. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos25 

de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

passamos 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Juracy Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00155/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Madalena Kertesz. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00156/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Oswaldo Colombo da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Isete Soriano Palomo. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00158/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Hideraldo Luiz Bellini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00159/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Agostinha Delfino dos Santos. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00160/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Cleusa Aparecida Rocha Raposo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março 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. 13º) Requerimento nº. 

0061/2014.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, cópias 

dos contratos com as empresas que prestam serviço de transporte escolar nas escolas 

municipais e estaduais. 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 25 de 

Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento nº. 0062/2014.- 

Voto de Congratulação com o chefe dos Escoteiros de Itapira, Sr. Fernando Palmieri, pelo 

recebimento da Medalha de Honra MMDC e da Medalha de Gratidão da União dos 

Escoteiros do Brasil (UEB). Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0063/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Heloisa Lúcia Mariano do Prado, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento nº. 

0064/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Juvenal Santi Lauri, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

17º) Requerimento nº. 0065/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Fátima Aparecida 

de Moraes, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após muitos anos de trabalho 

dedicados ao Serviço Público, no setor de faturamento do Hospital Municipal. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

18º) Requerimento nº. 0066/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Hermínia Bonelli 

Cardoso, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após muitos anos de trabalho 

dedicados ao Serviço Público. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0067/2014.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Gracindo de Andrade Biccigo, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0068/2014.- 

Congratulação com a diretoria e voluntários do Educandário Nossa Senhora Aparecida, 

pela brilhante realização da 40ª Noite do Spaguetti. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

0069/2014.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, para que nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, envie 

a esta Casa de Leis, cópia do contrato com a empresa que presta serviço de poda de árvores. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 22º) Indicação nº. 00132/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

Departamento de Trânsito, o cumprimento da lei federal nº 9.503, que institui no Código 

Brasileiro de Trânsito a obrigatoriedade da presença de um monitor dentro dos veículos de 

transporte 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 25 de 

Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Indicação nº. 00133/2014.- 

Sugere denominar de Comendador Funabashi Yoshio, o novo Parque Industrial a ser 

construído nas terras da Fazenda Santa Bárbara. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Indicação nº. 

00134/2014.- Sugere denominar logradouro público ou Praça de nossa cidade de Antônio 

Rosato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 25º) Indicação nº. 00135/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

revitalização da Rua da Penha, uma das principais vias de acesso ao município. Autoria. 

Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

26º) Indicação nº. 00136/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a sinalização visual e sonora, da 

saída de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na 

rua Benedita L. Ramos. Autoria. Luiz Antonio Machado. A seguir, pela ordem, o vereador 

Luiz Antonio Machado manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Indicação nº. 00137/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar a Secretaria de Educação, que promova a um programa de capacitação 

e reciclagem de monitores e motoristas do transporte 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 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

28º) Indicação nº. 00138/2014.- Sugere denominar logradouro público ou Praça de nossa 

cidade de Tatiana Aparecida do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00139/2014.- Sugere 

reforma da calçada, bem como reforma e pintura do muro do Cemitério da Saudade. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Indicação nº. 00140/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretária Municipal 

de Saúde, instituir na rede hospitalar, atendimento especial às crianças vítimas de pedofilia 

e/ou abuso sexual. 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 25 de 

Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 00141/2014.- 

Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Deodato Cintra, antes 

do cruzamento com a rua Alfredo Bueno, Cubatão. Autoria. Juliano Feliciano. 

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

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 

00142/2014.- Sugere denominar logradouro público ou Praça em Eleutério de Augusto 

Ambrósio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00143/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito e 

Secretaria de Esporte, a criação e implantação de um memorial permanente em homenagem 

ao eterno capitão Hideraldo Luiz Bellini, herói Itapirense. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

César Augusto da Silva e Marcos Paulo da Silva 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 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00144/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, a implantação de uma estátua do eterno capitão Hideraldo Luiz Bellini na entrada 



da cidade, repetindo o gesto de 1958. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da 

Silva e Marcos Paulo da Silva 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 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00145/2014.- Sugere a criação e implantação do 

Memorial "Wlademir Siqueira". Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00146/2014.- Sugere 

instalação de iluminação e serviço de ajardinamento na praça Guido Atílio Cremasco, ao 

lado do Clube da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 00147/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

e Secretária de Saúde, a realização de um mutirão de cirurgias de catarata a exemplo do que 

foi feito no ano passado. 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 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 00148/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar a Secretaria de Esporte, estudos para implantação de rampas de acesso 

para cadeirantes e portadores de necessidades especiais no ginásio esportivo "Benedito 

Alves Lima" (Itapirão). 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 25 de 

Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00149/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Saúde, a aquisição de bandejas dotadas 

de pés para servir café da manhã e outras refeições para pacientes acamados no Hospital 

Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00150/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar a Secretaria de Saúde, promover assistência especial às parturientes 

cujos recém-nascidos são portadores de deficiência. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 

00151/2014.- Sugere estudos objetivando a implantação de dispositivo redutor de 

velocidade na rua Lídio Sabadini, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, 

o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 42º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 000832/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PAB FIXO COMP 03/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 138.634,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 005963/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 



Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 01/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

12.412,23. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

005962/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 

02/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 70.980,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

45º) Recursos do Orçamento da União Pagos ao Município de Itapira: Valores pagos, 

de Janeiro a Dezembro de 2013, em R$ 18.944.979,83. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

46º) Recursos do Orçamento da União Empenhados ao Município de Itapira: Valores 

empenhados, de Janeiro a Dezembro de 2013, em R$ 2.268.750,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 47º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a realização da 

Sessão Solene de outorga da Medalha Carmen Ruete de Oliveira às mulheres de destaque e 

ação do município de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Associação Brasileira 

das Empresas de Leasing: Referência: ISS sobre operações de arrendamento mercantil 

(leasing). DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Câmara Municipal de Mogi Mirim: 

Cópia Fiel do requerimento nº 120/2014, de autoria da nobre edil Luzia Cristina Côrtes 

Nogueira, aprovado pela Casa e, Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Câmara Municipal de Mogi Mirim: Cópia Fiel 

do requerimento nº 97/2014, de autoria da nobre edil Luzia Cristina Côrtes Nogueira, 

aprovado pela Casa e, Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente 

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

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

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

de Decreto Legislativo nº 004/2014.- Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito 

Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2011. Autoria: Comissão de 

Finanças e Orçamento. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

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

Complementar nº 007/2014.- Cria Zona de Expansão Urbana para fins de urbanização 

específica. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 07/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Décio da Rocha Carvalho 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 07/2014. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

0045/2014.- Requer convocar, nos termos do artigo 131, Título X, do Regimento Interno, e 

artigo 28 da LOMI, o Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos e Cidadania, Dr. 

Francisco Augusto Urbini, para prestar informações sobre o Projeto de Lei Complementar 

nº 35/2013, que originou a Lei 5206 de 16 de dezembro de 2013. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

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

Esse requerimento diz respeito a alíquota da taxa de iluminação pública. Segundo a norma 

expedida pela ANEEL a prorrogação se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2014. A 

transferência da responsabilidade para o município em relação aos ativos e obrigações 

funcionais de trabalho ficou prorrogada para Março de 2015. Então, elaborei essa 

solicitação no intuito de discutir e prorrogar a lei até o final do ano para que haja 

possibilidade do município não cobrar os novos valores estipulados em relação as alíquotas 

residenciais, comércio e indústria. Havendo a possibilidade da prorrogação da data, acredito 

que nada mais justo os vereadores votarem favoráveis para que a nova taxa de imposto seja 

executada de acordo com o que a ANEEL determinar. Ela revogou uma norma e elaborou 

outra determinando que os municípios assumam a responsabilidade até 31 de dezembro de 

2014 e a nova cobrança relacionada aos ativos seja somente interposta a partir de 1º de 

Março de 2015. Essa convocação seria no sentido de discutir para que, desse modo, 

possamos chegar a determinada conclusão. A responsabilidade futura será do município, 

mas como representantes da população devemos lutar para que a nova cobrança seja 

executada somente a partir da data estipulada pela ANEEL. É uma situação que envolve o 

comércio e indústrias de nossa cidade. Devemos prezar pelo bem máximo da população. A 

matéria foi elaborada a fim de que a população não seja onerada até a data prorrogada. A 

cobrança deve ser iniciada no momento correto. É muito importante nos atermos em 

relação a realidade atual do município. Foram realizados estudos onde esses valores 

ficariam três vezes mais caros comparados ao preço da distribuidora quando realizava o 

mesmo tipo de serviço. Então, é um valor multiplicado por três. Esse valor será de 

responsabilidade do município. As variáveis da alíquota estão atreladas no aumento da 

energia elétrica a nível federal. Na semana passada saiu publicado em um jornal de grande 

porte que a ANEEL socorreu as distribuidoras em 12 bilhões de reais. Esse valor passará 

para o contribuinte. Caso a taxa de energia elétrica seja corrigida, acredito que certamente a 

taxa de iluminação também estará atrelada a correção. Em 2015 existirá a possibilidade de 

também ocorrer outro reajuste. Estamos do lado da população ou estamos do lado de uma 

empresa terceirizada do serviço de energia elétrica no Estado de São Paulo? Espero que os 

nobres vereadores pensem e analisem a matéria. É uma solicitação coerente e justa. 

Estamos nesta Casa para representar o povo e não uma distribuidora de energia elétrica. 

Outra situação que deve ser levada em consideração é que não possuímos pessoal 

competente no município para realizar esse tipo de serviço. Somente para deixá-los 



informados, a vestimenta de um funcionário do setor custa mais de R$ 3.500,00. O 

município não tem pessoal capacitado para desenvolver esse tipo de trabalho. Certamente o 

serviço será repassado para outra empresa. Será mais uma terceirização do município de 

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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Seja bem vindo nobre suplente de vereador, Sr. Mino 

Nicolai. Primeiramente devemos saber a condição e aquilo que estamos dizendo. A taxa de 

iluminação pública existe em nosso município desde o ano de 2002. Então, não está se 

criando absolutamente nada. Estamos apenas adequando a lei. A taxa é preexistente. Então, 

o município de Itapira não está criando outra taxa. É uma taxa que todo contribuinte pode 

observar em sua conta de energia. Quando fala-se se estamos do lado da população 

Itapirense, acredito que o primeiro presságio é conhecer a presente lei. Devemos conhecer 

aquilo que estamos fazendo. A lei nº 3509 que vigora desde o ano de 2002 diz o seguinte: 

“O valor da CIP será obtido com base no custo de serviço de iluminação pública, inclusive 

manutenção, através da aplicação da alíquota de 4% sobre o valor da fatura de consumo de 

energia elétrica, excluído o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.)” 

A alíquota atingi toda população Itapirense. Aí está o detalhe do cuidado da nova lei. A lei 

5206 que passou a vigorar altera a alíquota. A mesma passa a ser de 6% a 8%. Os detalhes 

da lei são muito importantes. A mensagem diz o seguinte: “O presente projeto de lei prevê 

uma diferença das alíquotas de acordo com a categoria residencial, industrial e comercial e 

o consumo em quilowatts ressalta-se novos parâmetros instituídos. Serão beneficiadas 1259 

famílias que passarão a não pagar com consumo até 150 quilowatts/hora.” Essa nova lei 

beneficiará 12 mil famílias. Caso somarmos de 3 a 4 pessoas por família, automaticamente 

resultará no benefício para 30 mil pessoas. Quando dizem que devemos ter cuidado com a 

população, acredito que o cuidado inicia-se através da elaboração da lei. A nova lei trás 

consigo justiça e cuidado social. Privilegiará a camada trabalhadora de Itapira. Possuímos 

parâmetros melhores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Estou chegando um pouco fora 

do jogo, mas tenho muita experiência. Ouvi atentamente as explanações dos vereadores que 

me antecederam. Lembro-me que esse assunto já pairava no final da administração do 

Toninho Bellini. Passaria a incumbência da manutenção da iluminação pública à Prefeitura 

Municipal. Realmente estamos deparados com problemas muito sérios. O tempo passa e 

mostra como é difícil administrar uma cidade. Todo mundo tem o costume de criticar e 

falar que a pessoa faz aquilo e deixar de fazer isso. Baseado no parecer do Dr. Rafael, sem 

sombras de dúvidas, digo que caso haja a possibilidade de prorrogar a data, nada mais justo 

dos vereadores levarem ao pé da letra. Itapira não precisa ser o primeiro município a pagar 

por esse tipo de trabalho. Sabem o que vai acontecer? Aposto com todos que a Prefeitura 

não terá recursos para executar esse tipo de trabalho. Não haverá funcionário preparado, 

será necessário encaminhar muitas pessoas para realizarem cursos profissionalizantes, além 

de muitas outras situações. A partir do momento que o projeto for aprovado a fim de 

transferir a responsabilidade para a Prefeitura, automaticamente ocorrerão muitos 

problemas. Lembro-me das críticas quando ocorreu a terceirização do lixo na administração 

passada, mas devemos ressaltar que atualmente a Prefeitura Municipal paga 100 mil reais a 

mais para a empresa. Possuo documentos que comprovam essa situação. Futuramente 



haverá licitação para a execução desse tipo de serviço. Itapira será uma das primeiras 

cidades. Como existe a possibilidade de prorrogar esse processo para Março de 2015, por 

que aprovar o projeto de imediato e dar a cara para bater?... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para título de registro, acredito que diversos 

municípios do Estado de São Paulo já revogaram a lei. Inclusive alguns vereadores que 

votaram favoráveis a normatização acabaram voltando atrás em respeito ao contribuinte. 

Concordo, Dr. Maurício, quando você diz a respeito da justiça social. Acho que ninguém 

está discutindo a respeito da diferença de cobrança nas diferentes classes sociais. Devemos 

levar em consideração que as diferentes classes sociais também estão na indústria e 

comércio. Essas variações afetam o comércio e a indústria. O povo não aguenta mais pagar 

imposto. O brasileiro vive 141 dias do ano para pagar os impostos. Ninguém aguenta mais. 

Caso algum vereador discordar em relação a carga tributária, acredito que a discussão está 

aberta. Ninguém está discutindo a respeito da tarifação social. Fui verificar o assunto no 

setor de Promoção Social e constatei que existia esse programa. O senhor afirmar que está 

isentando o contribuinte não é plausível. Estamos discutindo a respeito da oneração dos 

cofres dos municípios. É muita taxa. Criam-se taxas quase todos os dias. Certamente será 

mais uma futura terceirização... Continuando o orador: A partir do momento que o 

projeto for aprovado, com certeza a CPFL terá em suas mãos um arma. Ela determinará o 

último dia que estará responsável pelos serviços. Podem deixar sacramentado que 

futuramente ocorrerá mais uma terceirização. Estamos vendo o que está acontecendo no 

país. Diziam que a terceirização do lixo realizada pela administração anterior era muito 

ruim. Por que a administração atual não desfez o processo? É humanamente impossível. É 

um problema nacional. Lembro-me que criticaram muito a terceirização do lixo, mas 

atualmente se paga mais pela realização desse tipo de serviço. É uma situação que deverá 

entrar no orçamento futuro. A situação está muito difícil. Não adianta virmos a esta tribuna 

e tentar destruir. Resumidamente falando a prorrogação é muito plausível. Os vereadores 

devem por a mão na consciência. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 45/2014. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai e 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Estou muito preocupado. Não faz sentido onerar a população a partir de Abril. É 

inadmissível. Infelizmente estamos dando uma carta à CPFL, penalizando uma parte da 

população. O prefeito vem da Associação Comercial. A Associação Comercial é um órgão 

respeitado em nossa cidade. O Comércio e a Indústria devem cobrar dele essa situação. 

Infelizmente estamos indo ao desencontro das necessidades da população. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

0060/2014.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 

informações do Departamento Municipal de Habitação, sobre a lista de famílias cadastradas 

nos programas habitacionais do município. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 60/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) 



Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

0061/2014.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, cópias 

dos contratos com as empresas que prestam serviço de transporte escolar nas escolas 

municipais e estaduais. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS 

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

aos 25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0069/2014.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e o Secretário Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, para que nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 

Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso 

XIV da LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia do contrato com a empresa que presta 

serviço de poda de árvores. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

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

aos 25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão a 

Indicação nº 00116/2014.- Sugere recapeamento da Avenida Aldo Piva, na Vila Boa 

Esperança. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 116/2014. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

8º) Em única discussão a Indicação nº 00121/2014.- Sugere execução de reparos na 

cabeceira e leito carroçável, bem como na guarda de proteção da ponte sobre o rio do Peixe, 

que dá acesso ao bairro da Ponte Nova. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estive no local na semana 

passada a pedido de alguns moradores da Ponte Nova. Foi uma das primeiras indicações 

que elaborei como vereador no início de fevereiro do ano passado. Recordo-me muito bem 

que houve uma reforma, mas infelizmente a estado de conservação da ponte é muito crítico. 

Olhando por cima da ponte podemos afirmar que o estado de conservação está bom, mas 

pelo lado de baixo posso provar que a situação é muito pelo contrário. Existe imenso risco 

de acidente, pois muitas pessoas transitam pela via diariamente. Vale frisar que muitos 

caminhões pesados também transitam pela localidade. Espero que o órgão competente da 

Prefeitura possa tomar as medidas cabíveis. É melhor prevenir do que remediar. A matéria 

foi elaborada devido a minha preocupação em relação a acidentes que podem ser 

prevenidos. Gostaria que os nobres vereadores analisassem a matéria. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 121/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 

00129/2014.- 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 Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 129/2014. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

10º) Em única discussão a Indicação nº 00132/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 



Departamento de Trânsito, o cumprimento da lei federal nº 9.503, que institui no Código 

Brasileiro de Trânsito a obrigatoriedade da presença de um monitor dentro dos veículos de 

transporte escolar. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a 

Indicação nº 00136/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a sinalização visual e sonora, da saída de 

veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na rua 

Benedita L. Ramos. Autoria: Luiz Antonio Machado. Não havendo nenhum vereador 

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

136/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Março de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00137/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Educação, que promova a um programa de 

capacitação e reciclagem de monitores e motoristas do transporte escolar. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00139/2014.- 

Sugere reforma da calçada, bem como reforma e pintura do muro do Cemitério da Saudade. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 

00140/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretária Municipal de Saúde, instituir na rede 

hospitalar, atendimento especial às crianças vítimas de pedofilia e/ou abuso sexual. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Essa indicação vem ao encontro das crianças vítimas de pedofilia 

em nosso município. É muito preocupante porque os índices relacionados ao abuso sexual 

de menores tem aumento nos últimos anos. Existe a necessidade de disponibilizarmos um 

atendimento especial direcionado as crianças e aos familiares das mesmas. O atendimento 

especial as vítimas de pedofilia e abuso sexual é necessário. Obrigado.” DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, 

pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Gostaria de 

deixar registrado meu repúdio. Vossa excelência como presidente desta Casa de Leis deve 

ficar atento. Aconteceu um fato nesta noite onde nunca vi acontecer. Aguardei vossa 

excelência terminar a leitura da matéria para solicitar a palavra. O vereador me antecipou 

de forma que não achei correta. Honestamente, isso é um ato antidemocrático. Talvez não 

tenha oportunidade de estar nesta Casa em outra sessão, mas caso seja conduzido os 

trabalhos dessa forma, acredito que vossa excelência não precisaria ler a ementa da matéria. 

Basta o senhor apenas dizer o número do requerimento ou indicação e, assim, já disputamos 

quem fala primeiro. Não tem sentido ficarmos sentados para que o Vereador Maurício, 

antes de qualquer outro, se sinta o dono da sessão solicitando vistas da matéria antes de 

pronunciá-la. Obrigado.” 15º) Em única discussão a Indicação nº 00143/2014.- Sugere ao 

Sr. Prefeito e Secretaria de Esporte, a criação e implantação de um memorial permanente 

em homenagem ao eterno capitão Hideraldo Luiz Bellini, herói Itapirense. Autoria: Rafael 



Donizete Lopes. César Augusto da Silva e Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em 

única discussão a Indicação nº 00144/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a implantação de uma 

estátua do eterno capitão Hideraldo Luiz Bellini na entrada da cidade, repetindo o gesto de 

1958. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva e Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Caro 

presidente, senhores vereadores, imprensa, boa noite. No último final de semana perdemos 

o eterno Capitão Itapirense Hideraldo Luiz Bellini. O mesmo estava internado em São 

Paulo sofrendo de uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso central. Gerou 

imensa comoção mundial. Diversas homenagens, não somente do meio jornalístico, foram 

realizadas. Tenho certeza que muitas matérias a respeito desse grande atleta foram editadas 

com muito ar de comoção, emoção e respeito. Foi uma pessoa que saiu desta cidade para 

representar uma nação. Ele fazia o que mais gostava, jogar futebol. Lembro-me que havia 

uma placa em homenagem ao atleta na entrada da cidade, mas a mesma foi retirada pela 

atual administração no ano passado. Ao passo que o mundo deixou registrado o pesar pela 

morte desse grande atleta, infelizmente, em sua terra natal, uma placa foi retirada. Recordo-

me muito bem que a primeira profissão do atual prefeito foi produzir bolas. Acho que pesou 

muito em sua consciência em relação ao ato. Reconheço que ele também é um esportista. 

Hideraldo Luiz Bellini representou Itapira e o Brasil em duas Copas do Mundo. É um gesto 

no qual se glorificou erguendo a taça Jules Rimet. Então, como cidadãos Itapirenses 

devemos reconhecer seu trabalho. Mesmo com a construção de uma estátua de ouro, 

acredito que não seria o suficiente para esquecer o fato da retirada da placa em sua 

homenagem. Vejo que a nossa cidade precisa homenagear o Hideraldo Luiz Bellini à altura. 

Vejo que a população pediu e pede por isso. É o mínimo que devemos fazer para o maior 

Itapirense de todos os tempos. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

25 de março de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a 

Indicação nº 00148/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Esporte, 

estudos para implantação de rampas de acesso para cadeirantes e portadores de 

necessidades especiais no ginásio esportivo "Benedito Alves Lima" (Itapirão). Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de março de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00149/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Saúde, a aquisição de bandejas dotadas 

de pés para servir café da manhã e outras refeições para pacientes acamados no Hospital 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “As pessoas internadas no Hospital Municipal possuem 

muita dificuldade em fazer suas refeições. A pessoa tem que segurar a bandeja deitada. É 

muito difícil. É uma simples indicação, mas de cunho muito importante para os cidadãos. 

Acredito que facilitará a alimentação dos pacientes enfermos. É um pequeno gesto, mas de 

grande importância. Certamente as pessoas enfermas somente têm a agradecer. Peço o 

apoio dos demais colegas. É um problema que pode ser resolvido. Obrigado e boa noite a 

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



coloca em única votação a Indicação nº. 149/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

25 de Março 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. 


