
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de abril 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. Ausente o vereador Sr. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente. Na última sexta-feira algumas palavras foram proferidas contra a minha 

pessoa. Isso ocorreu na Rádio Clube de Itapira através do prefeito municipal José Natalino 

Paganini. Vim a esta tribuna pelo fato de que achei o momento muito oportuno para 

responder à altura. Algumas palavras, infelizmente, não aceitei. Acredito que o respeito 

sempre deve prevalecer. É essencial esse fator. Cada um tem o livre arbítrio de dizer o que 

quiser e escutar o que não quer. Quando ele se referiu a um 'vereadorzinho' que caiu de 

paraquedas em Itapira, gostaria de dizer o seguinte: Ainda bem que caiu de paraquedas, 

caso contrário não estaria nesta tribuna para responder à altura. Acho que ele deveria 

analisar que esse vereador foi eleito por Itapira. Moro, resido e tenho família nesta cidade. 

Minha cidade é Itapira. Sou natural de Santa Rita de Caldas. Ele também deveria se ater 

que nessa mesma Casa de Leis possui vários vereadores que não nasceram em Itapira. Acho 

que não merecem e ninguém tem o direito de desrespeitá-los. Vários vereadores nasceram 

em outros municípios, mas merecem total respeito e consideração por trabalharem e 

residirem nesta cidade. É importante salientar que essas pessoas que representam o 

município merecem total respeito. São pessoas que escolheram Itapira para residir, criar e 

formar suas famílias, além de serem cidadãos que pagam seus impostos. É muito fácil 

pronunciar palavras ao vento, mas acredito que as mesmas devem ser interpretadas. Em 

relação ao secretariado do nobre prefeito, vários secretários também não são de Itapira. Não 

tenho direito e acredito que nenhum outro vereador também não tem o direito de dizer que 

eles são forasteiros. São de outros municípios, mas estão realizando seu trabalho em Itapira. 

Devemos respeitar a posição de todos. Quando se vota um Título de Cidadão Itapirense 

nesta Casa de Leis, acredito que é essencial interpretarmos a situação. Estamos 

disponibilizando o Título de Cidadão Itapirense para uma determinada pessoa que veio de 

fora, mas bem representativa em nossa comunidade. Não damos um Título de Cidadão 

Itapirense para qualquer cidadão. Portanto, essas pessoas não são forasteiras e sim pessoas 

que fazem parte de nossa cidade. Fica registrada a mensagem deste vereador em relação ao 

que foi dito a meu respeito. Batalhamos e lutamos pelo município de Itapira. Estamos nesta 

Casa para representar o município de Itapira. Devo dar satisfação para os eleitores que 

votaram no Dr. Rafael, assim como para toda população Itapirense. Denegrir a imagem de 

uma pessoa somente pelo fato de que a mesma veio de outro município não é plausível. 

Como vereador, acho que acaba não soando muito bem o que foi dito pelo prefeito. Temos 

trabalhadores, esportistas e pessoas do meio cultural que vieram de outras cidades. Ao 



assumir uma postura desse tipo, vejo que também faltou respeito para com essas pessoas. 

Nosso município caminha com o apoio dos Itapirenses natos e das pessoas que estão 

residindo em nossa cidade. Exemplo disso é o nosso Hospital Municipal, onde possui 

muitos colaboradores que vieram de outros municípios. Não são pessoas forasteiras. Elas 

trabalham e ajudam os Itapirenses. Fica registrado esse breve relato. Esse ato merece 

repúdio. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a votação das contas da 

administração passada. Vejo que cada vereador tem a responsabilidade de ser muito 

interpretativo. Daqui a dois anos estaremos votando as contas do Sr. José Natalino 

Paganini. A interpretação é de fundamental importância para a votação das contas. As 

mesmas interpretações e justificativas também poderão ser usadas nas contas do atual 

prefeito. A análise deve ser profunda. Isso é muito importante. Espero que os nobres 

vereadores interpretem da melhor forma possível. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

vereadores, público presente. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do Tiago 

Fontolan. Venho a esta tribuna para fazer dois convites. É uma situação muito boa que 

ocorrerá em nossa cidade. No dia 03 de abril haverá a sessão de posse do Parlamento 

Jovem. O Parlamento Jovem iniciou-se na administração passada, sendo que minha prima 

fez parte do processo. O parlamento possibilitou o desenvolvimento de muitos jovens. 

Podemos ver que a juventude está ativa e querendo participar do crescimento de Itapira. 

Gostaria de convidar a todos para participarem dessa importante solenidade que ocorrerá no 

dia 03 de abril. A presença de todos é muito importante para os nossos jovens. Outro 

convite seria no sentido da assinatura de vários convênios através do secretário do PRB do 

Estado de São Paulo. A solenidade ocorrerá no dia 04 de abril nas dependências do Tênis 

Clube de Itapira. Fica o convite para todos os interessados. Vários assuntos serão 

discutidos. Também venho a esta tribuna para agradecer o prefeito José Natalino Paganini, 

assim como o Secretário de Meio Ambiente, Sr. José Alair, pelo desenvolvimento da feira 

noturna. É uma situação muito boa para a população Itapirense. Muitas pessoas não podem 

ir aos supermercados em horário comercial. Portanto, a feira noturna somente vem ao 

encontro das necessidades das pessoas. É uma situação que estimula o aumento das vendas 

no comércio varejista. Itapira somente tem a ganhar. Estou muito contente pela 

concretização da feira noturna em nossa cidade. Gostaria de deixar o convite para toda 

população conhecer a feira noturna. A feira é realizada todas as quartas feiras, a partir das 

17:00 horas, nas dependências do Mercado Municipal. Os feirantes que quiserem participar 

da feira devem se cadastrar na Secretaria de Meio Ambiente. Também gostaria de 

agradecer o prefeito Paganini pelo atendimento de minha moção de alerta. Outra solicitação 

relacionada a implantação da academia ao ar livre está sendo desenvolvida. Os bairros mais 

distantes também devem ser contemplados. Obrigado e boa noite.” 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 8ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de Março de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. 0077/2014.- Licença sem 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, boa noite. Solicitei a palavra para colocar uma 

situação e requerer ao nosso presidente outra situação. Primeiramente o vereador é 

amparado dentro do artigo 31 da Constituição Federal e no artigo 34 da Lei Orgânica do 

Município, inciso 7º, que caberá ao Legislativo julgar as Contas do Executivo. Isso é um 

direito assegurado de cada vereador desta Casa. Porém, na terça feira passada, mais 

precisamente no dia 25 de março, nosso presidente recebeu uma citação do excelentíssimo 

juiz de direito, Dr. Pedro Rebelo Bortolini, no qual ele defere a concessão de uma tutela 

antecipada ao excelentíssimo ex-prefeito, Sr. Antonio Hélio Nicolai, no qual suspende os 

efeitos do Decreto Legislativo 255/2013, o qual esta Casa julgou. Dentro desse efeito 

suspensivo desta tutela antecipada verificou-se dentro dos autos que o embasamento foi no 

qual esta Casa acabou passando sobre o artigo 5º, inciso 55º da Constituição, onde nós 

devemos dar o amplo direito de defesa a todo e qualquer requerente. Conhecendo esse 

projeto e esse documento enviado pelo juiz a esta Casa, para que não aconteça um erro 

novamente ou aconteça um vício dentro do projeto, requeiro ao Sr. Presidente que seja 

retirado de pauta o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014 e peço a esta Casa a anulação 

do parecer que foi exarado sobre o mesmo Projeto de Decreto Legislativo. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em votação os requerimentos do Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima. Aprovados por unanimidade. Conforme solicitação do Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima o Sr. Presidente solicita a retirada do 3º) 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: RETIRADO PELA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO. 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. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Pela aprovação unânime desta Casa requeiro a 

abertura de novo processo administrativo para que seja dado integral cumprimento aos 

princípios do contraditório e ampla defesa esculpidos no artigo 5º, inciso 55, da 

Constituição Federal com a devida citação e intimação pessoal do Sr. Antônio Hélio 

Nicolai, então ex-prefeito municipal de Itapira, para que possa apresentar defesa 

apresentando os fatos, fundamentos que entender necessários, bem como apresentar 

documentos e arrolar testemunhas no prazo de 15 dias. Obrigado.” A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento verbal do nobre vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima. Aprovado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente encaminha o 

respectivo processo TC-1.317/026/11 às Comissões de Finanças e Orçamento para que seja 

iniciado novo processo administrativo. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 



Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Somente para efeito de esclarecimento, as duas contas 

estão voltando?... Maurício Cassimiro de Lima: Não. É referente as contas de 2011. Na 

verdade, o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014, o qual recebeu parecer das comissões 

de 2011... Continuando o orador: Esse decreto é referente as contas que foi votada no ano 

passado?... Maurício Cassimiro de Lima: Não. Iria ser votada na sessão de hoje... 

Continuando o orador: Obrigado.” Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. 

Presidente faz a leitura do Parecer e Projetos de Decreto Legislativo. 4º) PARECER nº. 

42/2014.- Biografia do Ilustríssimo Conde Thiago de Menezes. A Comissão de Ética, 

que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia 

do renomado Conde Thiago de Menezes, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador 

Décio da Rocha Carvalho, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 05/2014, outorgando-lhe a honraria Tenente Coronel Francisco Lourenço 

Cintra, vem manifestar sobre o bojo da biografia do homenageado. 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. O homenageado Conde Thiago de Menezes, é natural de Itapira, é formado em 

jornalismo, atuando como escritor e artista plástico. É membro da Academia Campineira de 

Letras e Artes, desde 1995. Recebeu a Medalha "Carlos Gomes" pela Câmara Municipal de 

Campinas. Ressaltamos que o Conde Thiago de Menezes é o único Itapirense a ter exercido 

função diplomática e consular. De 2003 a 2005, foi Adido Cultural e Conselheiro Consular 

da República do Suriname no Estado do Rio de Janeiro. Dentre as inúmeras homenagens 

recebidas, destacam-se o "Título de Cidadão do Estado do Rio de Janeiro "Título de 

"Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, Cidadão Maricaense, Cidadão de São Gonçalo, 

Cidadão Altaense, Cidadão Lindoiense e muitos outras homenagens, destacadas em sua 

biografia. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina 

pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2014. É este o Parecer. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 5º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 005/2014.- Em que o Sr. Décio Da Rocha Carvalho submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão da Honraria Tenente 

Coronel "Francisco Lourenço Cintra" ao ilustríssimo jornalista, escritor e artista plástico, 

Conde Thiago de Menezes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

6º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2014.- Em que o Sr. Comissão de Finanças e 

Orçamento submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga o 

Decreto Legislativo nº 255, de 27 de março de 2013, que dispõe sobre apreciação das 

Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2010. A 

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

unanimidade para que 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos 

de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0035/2014.- Em que o Sr. Rafael Donizete Lopes submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Excepciona desdobros em condições 



e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

8º) Projeto de Lei nº. 0036/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 15.680.834,63. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

9º) Projeto de Lei nº. 0037/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o art. 3º da Lei nº 4.280 que 

criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 

Pareceres. 10º) PARECER nº. 43/2014.- Ao Projeto de Lei nº 25/2014.- 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 25/2014, de autoria do 

nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que institui a "Obrigatoriedade da execução do 

Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Itapira nos eventos oficiais do Município de Itapira 

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

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

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", em 01 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) PARECER nº. 44/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

30/2014.- 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 

30/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Inclui no Calendário 

Oficial do Município o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia 

Itapirense.", 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", em 01 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 45/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

31/2014.- 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 

31/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da Prefeitura Municipal comunicar a Empresa Brasileira de Correios e 



Telégrafos e a empresa Telefônica VIVO, a data de conclusão e entrega de loteamentos 

residências no Município de Itapira.", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 

46/2014.- Ao Projeto de Lei nº 34/2014.- 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 34/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Denomina de "MANOEL MIGUEL PEREIRA" o Sistema de Lazer da Rua Imperatriz 

Leopoldina", 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", em 01 de Abril 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. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Leonildo Misael Borges Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00162/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gonçalina Franco da Costa. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00163/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria da Graça Coelho Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00164/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jacira Pereira de Camargo Moraes. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Antônia Américo da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00166/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Agenor Simonetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00167/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zoraide Rovaris de Lima. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 



Maria Aparecida Barbosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antônio Menati. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00170/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Mian. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

de Lourdes Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00172/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Irene Sartorelli Araújo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00173/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Sabino de Oliveira 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. 27º) Requerimento nº. 0071/2014.- 

Requer ao Sr. Prefeito, 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 sobre a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 0072/2014.- Requer ao Sr. Prefeito, 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 sobre a frota de veículos da 

Secretaria Municipal de Saúde. 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", em 01 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0073/2014.- 

Requer a Mesa da Câmara, a realização de uma sessão solene em homenagem póstuma ao 

eterno capitão da seleção brasileira de futebol Hideraldo Luiz Bellini. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 0074/2014.- Requer a Viação Itajaí, cópia do cronograma completo dos 

horários de chegada e saída dos ônibus nos bairros da cidade. Autoria. Juliano Feliciano. 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento 

nº. 0075/2014.- Voto de Congratulação com o Itapirense lutador de MMA Alan Salgado, 

pela brilhante vitória em sua luta de estreia na modalidade, durante a realização do XFC 

Latin América. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria parabenizar o Alan, assim 

como seus familiares. Sabemos muito bem como é difícil chegar ao nível que você chegou. 

Itapira está muito orgulhosa de você. Parabéns. Que você continue trilhando esse lindo 

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

SILVA: “Quero parabenizar o Alan pelo grandioso trabalho que vem realizando. Conheço 

esse menino há muito tempo. Sei que ele pode chegar muito mais longe. Desejo muita força 

e sucesso. Parabéns. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria de parabenizar o Alan. Que seja a primeira vitória de 

muitas. Desejo que seu trabalho possa levar o nome de Itapira o mais distante possível. 

Parabéns. Que Deus ilumine você e sua família. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns Alan Salgado. É filho de nosso 

ex-companheiro de trabalho, querido Eduardão, e neto do saudoso Francisco Bueno 

Salgado, mais conhecido como 'Chico Bambu'. Parabéns e muito sucesso.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 0076/2014.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Francisco Guilherme Frassetto Neto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento e pela merecida aposentadoria do Serviço Público. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

33º) Indicação nº. 00152/2014.- Sugere estudos objetivando o aumento da cota de 

consultas médicas PSF´s. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela ordem, o 

vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00153/2014.- Sugere estudos 

objetivando melhorias no sanitário do Sepin utilizado pelo Serviço Municipal de Saúde. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela ordem, o vereador Pedro Tadeu Stringuetti 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00154/2014.- Sugere implantação de mão única de direção 

na Rua 24 de Outubro, no sentido bairro/centro. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, 

pela ordem, o vereador Pedro Tadeu Stringuetti manifesta interesse em discutir a presente 

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

em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 

00155/2014.- Sugere estudos para instalação de iluminação pública na estrada Osvaldo 

Crico, que liga o antigo prédio da Teka à empresa Bovmeat. 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00156/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento 

competente, a devida sinalização de solo e vertical no acesso ao Bairro dos Macucos. 



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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00157/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento competente, o término das galerias de águas pluviais existente na estrada de 

acesso ao bairro dos Macucos. 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", em 01 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00158/2014.- 

Sugere instalação de semáforo no cruzamento da avenida Brasil com a rua Santa Terezinha, 

bairro dos Prados. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00159/2014.- 

Sugere a instalação de um poste no cruzamento da Rua Bolívia com a Rua Zequinha de 

Abreu, a fim de melhorar a iluminação no local, conforme croqui em anexo. 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 00160/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento competente, estudos para recapeamento asfáltico no bairro Vila Maria, nas 

ruas 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", em 01 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00161/2014.- Sugere execução de 

melhorias na estrada municipal que dá acesso ao bairro dos Cardosos. 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", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

43º) Indicação nº. 00162/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito a instalação de bebedouros nas 

praças esportivas que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 00163/2014.- Sugere 

denominar logradouro público ou Praça do município de Antônia Medina dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

45º) Indicação nº. 00164/2014.- Sugere a construção de boca de lobo na rua Dr. Hortêncio 

Pereira da Silva, na Vila Pereira, defronte aos números 97 e 104. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00165/2014.- Sugere que a municipalidade construa rampas de acesso para portadores de 

necessidades especiais na escola Joaquim Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 



00166/2014.- Sugere construção de playground no Loteamento José Borsato, em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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: 48º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

005866/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 SAÚDE BUCAL – SB COMP 02/2014 MUNICIPAL UF 

SP, no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 004046/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 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF COMP 02/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 004045/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 SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) – MUNICIPAL 

COMP 02/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 61.044,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000644/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 CEO – CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 02/2014 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 12.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 002505/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 FAEC SAI – MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 

(RCA – RCAN PO 0008) COMP 12/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 2.430,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 53º) Ministério da Saúde Nº Ref. 007076/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 

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) COMP 02/2014 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 13.574,57. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

002506/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 FAEC SIA – EXAMES DO LEITE MATERNO COMP 

12/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 1.234,93. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

55º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 



Comunicado Nº CM012427/2014: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 75.674,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM006945/2014: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no 

valor de R$ 379.314,75. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Geraldo Alckmin: Liberação de 

R$ 600.000,00 para infraestrutura urbana em diversas vias do município. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 58º) Parlamento Jovem de Itapira: Convite para a Sessão Solene de Posse 

do Parlamento Jovem 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Rogério Hamam: Convite 

para a cerimônia de Assinatura e Anúncio do novo Piso Social Paulista. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 60º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a Sessão Solene de outorga 

do Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Luíz Ehmke. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Não havendo mais ofícios, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que 

as Comissões se reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 36/2014. (SUSPENSA). 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretario para que proceda a leitura do Parecer. 61º) PARECER nº. 47/2014.- Ao Projeto 

de Lei nº 36/2014.- 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 36/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no valor de R$ 15.680.834,63”, são de parecer favorável, eis 

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

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

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

em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias 

constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a 

Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e 

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 006/2014.- Revoga o Decreto Legislativo nº 255, de 27 de março de 2013, que dispõe 

sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-

econômico de 2010. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, boa noite. Presidente, acredito que 

entraremos em uma discussão jurídica porque baseado no que acabou de acontecer nesta 

sessão, acredito que teremos um desdobro diferente na continuidade do projeto e nos dois 

requerimentos feitos pelo líder do prefeito. A partir do momento que o projeto de lei 

06/2014 for votado e aprovado, o líder do prefeito solicitou, ao mesmo tempo, para que se 



fizesse uma nova discussão e retornasse para a comissão as contas referentes ao ano de 

2011, ou seja, os dois foram aprovados. Vamos ter um problema jurídico muito sério. A 

partir do momento que os dois requerimentos foram aprovados, o decreto volta a sua 

origem e para por aí. A partir do momento que o líder do prefeito pediu para que se levasse 

novamente às comissões, automaticamente torna-se não regimental. Por quê? A Lei 

Orgânica do município diz que todas as contas que não forem votadas dentro do período de 

60 dias, coincidente é o último dia de hoje, acompanha-se o parecer jurídico do Tribunal de 

Contas. Então, não tem como se discutir a continuação desse requerimento para que se 

retorne a comissão. O prazo exarou-se na data de hoje. Não temos como discutir o 

requerimento referente as contas de 2011. Somente queria citar isso. Então, baseado na Lei 

Orgânica do Município, tendo sido votado dois requerimentos aprovados por unanimidade, 

fica-se o decreto 255 do projeto 06/2014 referente as contas de 2010. Ele voltou a sua 

origem. Segundo, o requerimento teria cabimento se tivéssemos, pelo menos, um dia de 

prazo para voltarmos a discussão. Como não votamos as contas de 2011 na data de hoje, 

pela Lei Orgânica, espero que não seja atropelada, encerrou-se a discussão sobre a mesma 

devido ao prazo de 60 dias. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que o questionamento se baseia em relação ao 

prazo. O prazo de 60 dias expira na data de hoje. Pelo artigo 34, uma vez sendo retirado o 

parecer da Comissão de Finanças pelo líder do prefeito, não houve deliberação, nem pela 

aprovação, nem pela votação contrária as contas de 2011. Com relação ao artigo 34, o 

parecer transcorrido o prazo de 60 dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão 

consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de 

Contas. Então, acho que abre uma discussão dentro do prazo do vencimento das contas na 

qual a Lei Orgânica é clara. Requeiro que se registre em ata, Sr. Presidente, e que o senhor 

declare que as contas de 2011 sejam aprovadas conforme o Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite novamente. É interessante observar que o vereador 

em exercício, Sr. Mino Nicolai, atenta-se pelo prazo de 60 dias e qual o ex-prefeito 

municipal, então irmão do mesmo, solicita amplo direito de defesa, no qual não foi dado a 

ele e requer uma votação das contas no prazo limítrofe de hoje sem dar ao ex-prefeito o 

direito tão devido e garantido pela Constituição Federal dentro de seu artigo 5º, inciso 55. 

Porém, não seria eu tão desprovido da atenção de observar que a Constituição Federal é 

soberana sobre qualquer outra lei. É dito na Constituição Federal que apenas o vereador 

pode votar e julgar, no caso do Legislativo, as contas do prefeito. Tacitamente não pode se 

passar a reveria apenas como parecer do Tribunal. Portanto, seria imprudência de minha 

parte caso não tivesse verificado anteriormente a legalidade de tal procedimento. Estamos 

aqui para trabalhar seriamente, voltados para que todos tenham transparência e que se siga 

as leis aplicadas nesse país. O nosso juiz, no qual fez a citação e concedeu a tutela 

antecipada ao ex-prefeito Hélio Nicolai, diz que incisivamente que feriu-se o artigo 5º, 

inciso 55, onde tem que dar ampla defesa ao requerente. Dentro de seu artigo 31 da 

Constituição Federal diz que somente e exclusivamente cabe ao vereador fazer a votação e 

julgar as contas. Porém, contas não julgadas por vereador não podem ser aprovadas a 

reveria. Esta Câmara preza pelos direitos, pela transparência e principalmente pela 

legalidade dos fatos.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 



DONIZETE LOPES: “Nobre Dr. Maurício, compreendo a sua justificativa, mas na 

semana passada você rasgou o regimento. Hoje você não vai rasgar. Está escrito no 

Regimento Interno em seu artigo 34, inciso 7, letra b. O prazo é até hoje. O prazo de 60 

dias vence hoje. O senhor retirando o parecer da comissão, a partir do momento da retirada, 

automaticamente não houve deliberação. Portanto, o prazo é até hoje... Maurício 

Cassimiro de Lima: O senhor deve observar atentamente o que diz. Primeiro vamos ter 

que observar uma Constituição Federal, lei soberana. Segundo, caso você leu esse seguinte 

artigo é notório observar a palavra 'deliberação'. Ela não quer dizer julgamento e sim dar 

continuidade. Temos que observar a palavra e aquilo que se refere o processo 

especificamente e aquilo que está dentro do regimento. Nós atendemos a deliberação dando 

andamento e atendemos a Constituição dentro de ser artigo 5º, inciso 55, onde você dá o 

amplo direito de defesa ao requerente.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Olhem que situação estamos passando. Não queria 

citar esse termo, mas vou citar. Tentou-se aqui uma manobra política e vocês fizeram uma 

coisa errada. Vejam bem. A partir do momento que se retirou o outro decreto porque não 

estava cumprimento um artigo, o que acontecia? Já sabia-se que as contas de 2010 seriam 

aprovadas. Foi uma manobra para se tentar, a partir de hoje, com um novo requerimento, 

enviar a nova conta para as Comissões de Finanças para que se jogasse corrigindo o artigo 

5 e tentar rejeitar a conta. Como está no Regimento vocês retiraram. Não se votou na data 

de hoje. Então, vereador, você me perdoa. Ninguém está querendo que vote. Nós deixamos 

de votar hoje. Então, que fique sacramentado que o Regimento Interno da Casa rege maior 

quando se diz que quando não votado em 60 dias acompanha-se o parecer do Tribunal de 

Contas. Se foi retirado, aprovado por unanimidade, onde o líder do prefeito pediu para que 

se retirasse o decreto e que entraria com novo pedido. Os dois foram aceitos por 

unanimidade. A partir daí aprovou-se que o decreto fosse retirado e a partir daí caso 

houvesse prazo, concordo plenamente que teríamos que continuar. O prazo encerrou-se 

hoje. Se fizermos isso vocês estarão ferindo a Lei Orgânica do Município de Itapira. Aí sim 

vai ser dado outro procedimento porque estaremos deixando claro que isso foi uma 

manobra política. Vocês, infelizmente, erraram. Se a tentativa era essa, vocês erraram. 

Então, estou aqui e estive aqui durante oito anos. Talvez não volte. Não estou aqui para 

defender o ex-prefeito seja qual for. Pode ser o Toninho Bellini, poderia ser o Barros 

Munhoz, poderia ser o David Moro ou qualquer outro. A partir do momento que foi feita 

essa manobra ou esse pedido de retirada, não tem sentido o prosseguimento das contas de 

2011. A prazo exarou-se hoje. Isso é primordial na Lei Orgânica do município. Com 

certeza será uma briga jurídica e nós teremos uma surpresa. Vocês vão ver que o que foi 

tentado aqui infelizmente foi um tiro n'água. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O senhor Mino Nicolai 

citou sobre seus 8 anos de Legislatura. Portanto, sabe muito bem que a carta magna, 

Constituição Federal, não pode ser sobreposta pela Lei Orgânica Municipal ou muito 

menos pela Constituição Estadual. Ferir a Constituição Federal é crime. Isso sim é uma 

manobra. Não podemos ferir a Constituição. Estamos trabalhando dentro da legalidade. São 

leis que existem. A lei municipal que existe, até então, diz que vai a reveria e não existe 

isso pelo artigo 31 da Constituição Federal. Ninguém está rasgando nada. Estamos, sim, 

aplicando a lei conforme, inclusive, foi solicitado pelo juiz.” A seguir, pela ordem, faz uso 



da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Pelo amor de Deus, não quero 

que se torne uma coisa pessoal. É o seguinte: O senhor acabou de falar que teria que ser 

votado pelos vereadores a referida conta. O senhor disse que o Tribunal não pode dar o 

parecer sem a votação dos vereadores. Olhem onde caímos. A partir do momento que o 

senhor retirou o decreto e retirou o requerimento das contas, exarou-se o prazo. Então, a Lei 

Orgânica é uma questão de entendimento puro e simples. Tivemos 60 dias e ninguém 

votou. Vai se acompanhar o parecer do Tribunal porque simplesmente os vereadores não 

votaram até o prazo de hoje. A Lei Orgânica do Município... Somente quero deixar 

sacramentado o seguinte: É como o Elias está dizendo, ou seja, não vamos a assunto 

nenhum. Somente quero deixar bem claro que não se votou porque retirou-se sem se notar 

que hoje era o último dia do prazo para se votar... Maurício Cassimiro de Lima: Não 

existe prazo. A constituição prevê que seja votado pelos vereadores.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2014. Aprovado menos dois votos dos 

Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai e Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tendo sido 

aprovado o Projeto de Decreto Legislativo solicito a abertura de novo processo 

administrativo no qual será cedido ao ex-prefeito o direito contraditório de ampla defesa 

assegurado pelo artigo 5º, inciso 55, da Constituição dentro dos apontamentos do Tribunal 

de Contas e do Ministério Público. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento verbal do nobre vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima... A seguir, 

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

que antes da votação do requerimento do nobre vereador, mesmo após votado que venha a 

esta Casa um parecer jurídico em relação a continuação ou não baseado na Lei Orgânica do 

Município. Então, nós vamos votar a favor do requerimento, mas gostaria de um parecer 

jurídico da Casa para a próxima sessão dizendo sobre o poder de se continuar ou retornar as 

comissões ou não baseado no artigo da Lei Orgânica que diz que o prazo encerrou-se. 

Então, pode-se votar, mas eu quero um parecer jurídico da Casa. Pelo o que o Elias me 

falou, acredito que a Casa não tem mais jurídico. Acho um absurdo, pois sempre teve nesta 

Casa.” A seguir, o Sr. Presidente novamente coloca em votação o requerimento verbal 

do nobre vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima... A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Questão de ordem. Solicitei 

questão de ordem antes da votação. Quero ser respeitado. Acho que o prazo de 60 dias 

expirou hoje. Não tem justificativa o senhor não declarar as contas de 2011 como 

aprovadas. Prevalece o parecer do Tribunal de Contas.” A seguir, o Sr. Presidente 

novamente coloca em votação o requerimento verbal do nobre vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. Luis Hermínio 

Nicolai e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Acho que é regimental e quero que isso conste em ata o meu 

pedido do acompanhamento de um parecer jurídico vindo de um órgão oficial desta Casa 

antes que se prossiga esse trabalho. Caso eu não esteja nesta Casa, espero receber, como 

vereador de direito que sou hoje, uma resposta para que eu tenha embasamento jurídico 

para que possamos se defender em relação a isso. Então, está aprovado, mas cabe... É 

regimental meu pedido. É um direito como vereador que acompanhe antes de qualquer 



trabalho de reabertura de serviço um parecer de um órgão oficial desta Casa para 

acompanhar os trabalhos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: Acho que é inadmissível expirar o prazo conforme na Lei Orgânica 

Municipal e nós não respeitarmos a carta magna do município. Respeito, Dr. Maurício. O 

senhor teve 60 dias para o senhor apresentar qualquer justificativa e o parecer de vossa 

excelência foi lido e votado na semana passada. A partir do momento que o senhor retira o 

parecer da comissão de Finanças, expirando o prazo nesta data... Deixo registrado que o 

prazo final da votação é hoje. Eu falo o que eu quero. Estou justificando o meu voto. Peça a 

palavra Luiz. Peça a palavra e justifique seu voto. Quero que fique registrado que o prazo 

final é hoje. Foi retirado da comissão de Finanças. O prazo final das contas é hoje.” A 

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

nesta Casa seguem a carta magna do país que sobrepõe a toda e qualquer outra lei. É 

somente isso, senhor presidente.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento verbal do nobre Vereador Luis Hermínio Nicolai quanto ao pedido da 

assistência jurídica. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Luis Hermínio 

Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: O requerimento é feito. Acho 

que é regimental que se acompanhe. Acho que não há a necessidade de ser votado, Elias. A 

partir do momento que o vereador pede o parecer jurídico para qualquer... Não é assim 

Maurício. Tudo bem, façam do jeito que vocês quiserem. Vocês estão decretando o que 

vocês estão fazendo. Vocês companheiros... Isso é uma vergonha. Pelo amor de Deus. 

Vocês vão votar contra o requerimento. Vocês vão precisar disso amanhã e com que moral 

vocês vão pedir o parecer jurídico nesta Casa? Vocês estão votando o quê? O meu pedido é 

regimental. Não tem como ser votado. O parecer jurídico, Elias, a partir do momento que 

foi solicitado, é regimental... Maurício Cassimiro de Lima: Se for regimental, o senhor 

tem razão. Se não for, não é... Carlos Alberto Sartori: O Assessor Legislativo que está 

nesta Casa há 25 anos diz que a votação se faz necessária.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: Vereador Mino, é uma vergonha o 

que foi feito com essas contas que serão votadas. Há oito anos não podia votar, mas agora, 

com toda certeza, vou votar contra a vergonha dessas contas. Isso é vergonha. É 

vergonhoso para o povo essas contas. Não sei o porquê que vocês defendem tanto. Se não 

tem nada a esconder, acredito que não tem que temer a nada. Vergonha é o que fizeram 

durante oito anos nesta cidade.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Inicialmente temos que dar o amplo direito de 

defesa das citações que foram feitas para depois poder ter algum julgamento. Anterior a 

isso, não se faz nenhum julgamento prévio as contas.” DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0025/2014.- Obrigatoriedade da execução 

do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Itapira nos eventos oficiais do Município de 

Itapira e dá outras providências. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei nº 25/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 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 25/2014. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0030/2014.- Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal de Defesa das 

Prerrogativas da Advocacia Itapirense. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 30/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 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 30/2014. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0036/2014.- Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 15.680.834,63. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

o Projeto de Lei nº 36/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 

Abril 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. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 61/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Luis 

Hermínio Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 0071/2014.- Requer ao Sr. Prefeito, 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 sobre a frota de veículos 

da Secretaria Municipal de Educação. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 71/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Luis 



Hermínio Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0072/2014.- Requer ao Sr. 

Prefeito, 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 sobre a 

frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0074/2014.- Requer a Viação Itajaí, 

cópia do cronograma completo dos horários de chegada e saída dos ônibus nos bairros da 

cidade. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Atendendo a solicitação da população 

encarreguei-me de elaborar a respectiva matéria. Lembro-me que foi aprovado um projeto 

que determinava a empresa competente informar os cidadãos Itapirenses em relação ao 

itinerário. As informações seriam colocadas nos pontos de ônibus. Atualmente está 

acontecendo vários problemas relacionados a questão do itinerário. Essa solicitação vem ao 

encontro das necessidades da população. Os cidadãos Itapirenses devem ser informados 

adequadamente para que eventuais problemas sejam evitados. Alguns motoristas estão 

cortando caminho. Existem profissionais bons, mas também existem os ruins. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. 

Realmente, Marquinhos, é um grande desrespeito para com a população. Muitas pessoas 

trabalham o dia inteiro e ainda acabam encontrando problemas ao final do dia. Espero que o 

prefeito acate a solicitação. Cortar caminho é inaceitável. Muitas pessoas acabam sendo 

prejudicadas. Espero que a viação Itajaí encontre esse motorista infeliz que tomou a infeliz 

atitude de cortar caminho. É inaceitável essa situação. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 74/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 0081/2014.- Sugere 

construção de rotatória no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a rua Lídio 

Sabadini, Penha do Rio do Peixe. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 81/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) 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. Não 

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

votação a Indicação nº. 132/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Luis 

Hermínio Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 137/2014. Rejeitado menos três votos dos 

Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A 

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

eram previstas no edital do processo de licitação da contratação das empresas. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos novamente. Antes de mais nada deixo claro 

que votarei favorável a indicação. Existem pessoas muito falsas. Quero, com muito 

respeito, dizer ao presidente desta Casa que nada melhor do que um dia atrás do outro. Nos 

cumprimentamos todos os dias. Em relação ao cemitério, acredito que o mesmo necessita 

várias reformas. No pequeno levantamento que realizei nesta Casa posso dizer que no 

último ano em que estivemos aqui o presidente da Casa fez em torno de 30 requerimentos 

solicitando melhoras no velório municipal porque aquilo que havia sido feito era um 

absurdo. Então, com todo respeito ao presidente posso dizer que existe um ditado. 'Manda 

quem tem a caneta.' Aprendi isso e vou respeitar isso. Se um dia puder terei a caneta porque 

não quero mais ficar somente com o lápis nas mãos. Não adianta o presidente estar aqui e 

os vereadores se subordinarem ao prefeito. Fizemos uma reforma no velório e ainda fomos 

criticados. Já se passaram dois anos da administração Paganini e o velório não sofreu uma 

pintura sequer. Quero deixar bem claro e dizer que não é revanchismo. Gostaria de 

aproveitar o momento para solicitar ao prefeito, conforme indicações de autoria do 

presidente elaboradas no passado, para construir estacionamentos ao lado do velório, para 

se pintar o velório e para se plantar árvores ao redor do velório. Aproveito para solicitar a 

reforma total do velório, pois o prefeito Toninho Belini teve a infelicidade de arrumar 

somente um pouquinho. O pouco que ele fez, em minha opinião, é muito. Aguentou muito 

tempo, pois até o presente momento nada foi feito. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Com relação a essa indicação e para 

que se torne de conhecimento do vereador, gostaria de dizer que meu pedido foi atendido. 

A reforma será executada em breve, assim como foi feita no velório de Barão Ataliba 

Nogueira. O Velório da Saudade será ampliado como venho requerendo a tempo. Agora 

chegou a hora de ser ampliado e realizar as melhorias que a população necessita.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 139/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar claro que votarei 

favorável a sua matéria, porém queria ressaltar que esse trabalho já existe dentro da base da 

Saúde do município. Quando uma criança chega em situação de abuso, automaticamente é 



encaminhada para o setor dos psicólogos e assim se necessário para o setor dos psiquiatras. 

É uma indicação que vem em benefício do município, porém já existente no cronograma da 

pasta. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 140/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 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 Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 143/2014. Rejeitado menos três votos 

dos Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria, antes de 

mais nada, agradecer o vereador César por ter me dado essa oportunidade devido a 

problemas particulares. Ele foi citado pelo deputado que ele servia de escada para minha 

pessoa. Gostaria de parabenizá-lo porque ele ganhou a eleição e me deu a oportunidade de 

estar nesta Casa para falar a respeito de meu tio Hideraldo Luiz Belini. Em nome de minha 

família, gostaria de agradecer a toda população Itapirense, do Brasil e até, em modéstia 

parte, do mundo, pelas homenagens realizadas ao Capitão Belini. Dizia o senhor Barros 

Munhoz que essa estátua... Aliás, ele deveria ser chamado de senhor sabe tudo. Ele 

trabalhou na Bombril, ele fala de avião, aeronáutica, submarino, enfim, ele sabe de tudo. 

Inclusive, disse que o pai dele ensinou meu tio a jogar bola. É inacreditável. Espero que o 

povo de Itapira não acredite muito mais. Se ele quiser fazer a estátua a nossa família 

agradece antecipadamente. Isso se ele fazer com o dinheiro dele. Para ele parar de falar 

tanta bobagem, gostaria de dizer que ele não é amigo de meu tio. Ele está tentando nos 

enterrar vivos. Então, ele deve ter muito cuidado no dia da inauguração do busto desta 

estátua porque se ele ficar muito perto, desde já peço perdão ao povo de Itapira, mas com a 

revolta e tanto 'blá blá blá' e mentiras é capaz da estátua regurgitar nele. O deputado é um 

papagaio de pirata. Aliás, disse que não sei fazer conta. Quero dizer ao senhor, deputado 

Barros Munhoz, senhor sabe tudo, que entrei no cursinho e estou aprendendo a fazer conta 

de mais e menos. Vou contar os votos da eleição de 2016 a nosso favor e a do senhor. Vou 

aprender a escrever e a ler, apesar de ser engenheiro, porque perto do senhor o resto do 

mundo é um lixo. Então, quando o senhor for falar de meu tio Hideraldo Luiz Belini, queira 

o senhor ou não, que recebeu um minuto de silêncio do Jornal Nacional da Rede Globo, 

bata na boca e por favor não vá falar na Rádio que o senhor é amigo de nossa família 

porque o senhor dizia que quem mandava em Itapira era o Manoel Marques, o grande 

companheiro e braço direito de meu irmão, que apanhou por ter dado a cara para proteger 

meu irmão em muitas situações. Sabem o porquê não citarei o Paganini? Porque ele sabe. O 

respeito de minha família por ele é enorme. Poderia chegar aqui e dizer que o prefeito não é 



o Paganini. O deputado sempre disse que o prefeito é a maior autoridade do município. Isso 

quando ele era prefeito. Agora ninguém é mais. Aliás, o fino trato que ele está tendo com o 

Paganini é uma coisa maravilhosa. Perdoe-me Paganini por estar falando. Não vou citar um 

dia as palavras desse deputado e dizer que o prefeito não é o prefeito de Itapira. Ele é como 

meu irmão era. Eles tinham a caneta na mão. Então, o senhor sabe tudo ou gordinho Barros 

Munhoz tem que aprender que ainda existem famílias que estão nesta cidade há 150 anos. 

Não vou desrespeitar o pai dele que foi prefeito. Ele veio para cá e era um homem público 

que não sabia vingar, não maltratava e não tinha o dom de fazer mal para as pessoas. Esse 

homem caiu de paraquedas. Votei nele algumas vezes. Era um jovem que acreditava nele, 

mas me decepcionei no meio do caminho. No dia da inauguração não diga que ele é nosso 

amigo e nosso companheiro. A perseguição que ele está fazendo para a minha família é 

coisa de covarde. Caso ele deixe de pagar os 35 seguranças com o dinheiro do povo, quero 

que ele diga tudo o que disse na minha cara. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Já foi divulgado amplamente na 

imprensa e sabemos que já está em fase de construção uma situação mais digna na entrada 

de nossa cidade. É uma homenagem a altura de quem foi Hideraldo Luiz Belini. O que não 

posso me conformar é a raiva de ordem pessoal que é desferida entre um e outra pessoa 

dentro desta Casa de Leis, saindo dos assuntos em discussão. Quando se trata de Hideraldo 

Luiz Belini, acredito que já temos nosso conjunto de lazer. Fala-se em valorização de 

Hideraldo Luiz Belini, mas o que encontrei dentro do centro de lazer e foi deixado pela 

antiga administração... Não é a estátua que resolverá o problema ou não. Tirei algumas 

fotos e passarei às mãos de todos, assim como para a imprensa. Vocês verão a situação que 

ficou após o abandono do centro de lazer Hideraldo Luiz Belini e o desprezo do memorial 

já existente. Aqui está o que restou daquele memorial. Obrigado.” Não havendo mais 

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

Indicação nº. 144/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Luis Hermínio 

Nicolai, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Essa indicação entrou nesta casa antes de 

ser anunciada na Rádio. Não sabia que tudo estava sendo providenciado. Votei favorável a 

matéria porque acredito que a mesma é muito plausível. Agradeço ao deputado pela sua 

disposição em realizar esse tipo de homenagem ao saudoso Hideraldo Luiz Belini. Cabe 

ressaltar que no município de Rio de Janeiro já existe uma linda estátua desse grande 

Itapirense. Seria uma honra receber mais uma estátua em nossa cidade. Agradeço, desde já, 

o apoio do senhor deputado. Não seria contra uma indicação desse porte. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Quero dizer, 

vereador, que ás vezes a situação nos leva a isso. Então, quero agradecer suas palavras, mas 

dizer que isso não foi por acaso porque depois da pexotada acabaram tentando corrigir uma 

situação que não tem concerto. Aquele pequeno outdoor que foi pago pela nossa família, 

sem nenhum dizer político, bastava. Para ele corrigir o que fez, acredito que ele pode 

colocar uma estátua do tamanho da Estátua da Liberdade e não será suficiente. Ele não 

contava que meu tio, infelizmente, fosse partir dois meses depois da pexotada. Então, 

lamento o que foi feito e lamento pela votação contrária em relação a matéria. A matéria 

entrou antes do deputado anunciar na rádio. Não venha ele dizer que é o responsável por tal 

situação. Está de parabéns o Rafael, o Marquinhos e o César. Agradeço a vocês três. Para 



mim e para minha família vai prevalecer a solicitação de vocês. Agradeço a vocês três. Não 

adianta o deputado vir e tentar tapar o sol com a peneira. O estrago que ele fez estará 

eternizado juntamente com o Capitão Belini. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: Quero justificar o meu voto. 

Estive conversando com o prefeito Paganini. O Paganini deixou bem claro que será 

construída a estátua. Acredito muito no governo Paganini. Confio e por isso estou ao lado 

do governo. Por esse motivo votei contrário a aprovação da matéria. O Paganini deixou 

bem claro que uma verba no valor de um milhão está sendo direcionada para a restauração 

do lazer Hideraldo Luiz Belini. Tenho certeza que o Capitão Belini receberá algo digno. 

Vocês vão ver como ficará aquele local depois de finalizado. Com certeza haverá uma 

reinauguração à sua altura. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em relação a propositura, acredito que já foi 

anunciado pelo prefeito municipal Paganini. Realmente o que não consigo entender é como 

uma pessoa que preza tanto pelo bem familiar pode colocar a placa no último ano de 

gestão, sendo que passaram-se oito anos de administração. Aquilo foi feito com dinheiro 

pessoal. Deveriam implantar um busto anteriormente já fazendo jus ao homenageado. Não 

consigo deixar de pensar que tudo isso foi apenas um ato político anteriormente feito, sendo 

que as resultantes estão refletindo nos dias de hoje. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Quando eu morrer vou fazer questão de 

não deixar meu nome sobre a pedra. Acredito no atendimento preferencial das situações 

emergenciais. Pessoalmente, sou contra estátuas e monumentos de todo tipo. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que o mais 

importante é você considerar quando foi colocado e quando foi retirada aquela homenagem 

na entrada da cidade. Espero, Mino, que os mesmos vereadores que votaram contra não 

estejam batendo palmas no dia da inauguração da referida estátua. Isso é perseguição 

pessoal dos três vereadores. A população se encarregará de analisar a situação. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. A seguir, faz 

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

Após citar a referida indicação tive o cuidado de ir até o nosso Secretário de Planejamento e 

observar o projeto. Então, solicito ao colega vereador que retire a respectiva indicação. 

Comprometo-me a trazer o projeto para que o senhor observe a situação. As adequações do 

ginásio estão previamente finalizadas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que é um tema que merece ser discutido, Dr. 

Maurício. Vejo alguns projetos de lei de minha autoria em relação aos critérios e a 

acessibilidade, assim como o imenso empenho do vereador Marcos Paulo. Vejo que ele tem 

se dedicado ao longo de 2013 e 2014 em relação ao tema. Fico feliz, conforme vossa 

excelência me informou, mas me deixa preocupado porque há alguns meses discutimos o 

mesmo assunto de acessibilidade no Hospital Municipal e a reforma da localidade não 

comtemplou a acessibilidade. Preocupou-se com a porta, mas não tiveram o cuidado de 

mexer no sanitário. Portanto, a pessoa cadeirante tem amplo espaço através da porta, mas 



quando chegava o momento do banho o vaso sanitário atrapalhava. Vejo que naquela época 

vossa excelência dizia a mesma coisa. Espero que dessa vez façam as adequações 

corretamente. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria dizer que não existe a necessidade da retirada da 

matéria. Em dez minutos foi dito que já existe um milhão para a estátua do Hideraldo Luis 

Belini e mais quinhentos mil para a quadra. Então, acho que não será mérito do Dr. Rafael. 

É apenas um pedido. Como o projeto está pronto, acredito que o mesmo pode ser analisado. 

A elaboração da matéria somente vem a reforçar a solicitação... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Acho que ficará muito chato caso a matéria for 

retirada, pois o vereador Carlinhos elaborou uma matéria no mesmo sentido e a mesma foi 

aprovada. Não tem dois pesos e duas medidas. Temos que analisar que o assunto é em 

benefício da população Itapirense. Devemos olhar por todos. Obrigado... Continuando o 

orador: Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 148/2014. Aprovada por 

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

LIMA: “Volto a reiterar a situação. A matéria vem ao encontro das necessidades do 

município. Realmente o município recebe muito dinheiro. É muito diferente da gestão 

anterior. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em 

única discussão a Indicação nº 00153/2014.- Sugere estudos objetivando melhorias no 

sanitário do Sepin utilizado pelo Serviço Municipal de Saúde. Autoria: Pedro Tadeu 

Stringuetti. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “A população idosa do bairro da Vila Ilze utiliza as dependências do 

Sepin para praticar atividades físicas sob supervisão de um fisioterapeuta. O banheiro que 

eles utilizam é de acesso um pouco dificultoso devido a uma escada. Peço para que esse 

acesso seja melhorado ou alterado. Uma fratura de colo de fêmur leva muito mais 

sofrimento e gasto do que os serviços que requerem aquela localidade. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 153/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 

00154/2014.- Sugere implantação de mão única de direção na Rua 24 de Outubro, no 

sentido bairro/centro. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “A rua 24 de outubro é uma via de 

intenso fluxo de veículos pesados. O horário de pico da via coincide com o horário da 

dispensa de alunos de baixa idade. O sentido único de direção diminuiria o tráfego e o risco 

de acidentes graves. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 154/2014. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em 

única discussão a Indicação nº 00155/2014.- Sugere estudos para instalação de iluminação 

pública na estrada Osvaldo Crico, que liga o antigo prédio da Teka à empresa Bovmeat. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “É uma solicitação vinda dos moradores do bairro. Muitas pessoas 



transitam pela localidade. Como a pavimentação foi finalizada muitos motoristas 

imprudentes colocam a vida das pessoas em risco transitando em alta velocidade. Portanto, 

peço que estudos sejam realizados a fim de prevenir acidentes. Gostaria que os vereadores 

analisassem a matéria com cautela. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

155/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 00156/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, a devida sinalização de solo e 

vertical no acesso ao Bairro dos Macucos. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Essa indicação também é 

vinda dos moradores do bairro. Esse trecho é próximo a antiga empresa da Teka. Muitas 

dúvidas surgem quanto a realização de sinalização no local. O órgão competente deve 

sinalizar adequadamente o local para que acidentes sejam evitados. Gostaria de solicitar o 

apoio do prefeito municipal. São órgãos que possuem recursos financeiros para a realização 

de tal procedimento. Peço o apoio dos demais colegas... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Juliano Feliciano: A indicação de vossa excelência é muito pertinente. Realmente é uma 

situação que beneficiará os moradores da localidade. Tenho certeza que o nosso prefeito 

acatará a sua solicitação. Estudos já estão sendo realizados. Os serviços serão executados 

em breve... Continuando o orador: Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

156/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Em única discussão a Indicação nº 00157/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, o término das galerias de águas 

pluviais existente na estrada de acesso ao bairro dos Macucos. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Venho solicitar o apoio do prefeito e de nosso amigo Fifo para a execução dos trabalhos 

relacionados as galerias de água. Estive percorrendo o bairro e pude constatar que muitos 

problemas atuais são devidos as chuvas. As galerias vem ao encontro das necessidades da 

população. Gostaria que na próxima sessão também conste essa solicitação referente ao 

bairro Hélio Nicolai. Estudos devem ser realizados no sentido da reparação da obra pela 

empresa responsável. Peço o apoio dos nobres vereadores... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Juliano Feliciano: Gostaria de informar vossa excelência que já realizei o pedido das 

galerias para o bairro do Jardim Itamaracá... Continuando o orador: Pode ficar tranquilo, 

nobre vereador.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 157/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Em única discussão a 

Indicação nº 00158/2014.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da avenida Brasil 

com a rua Santa Terezinha, bairro dos Prados. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Todos sabem que em Itapira, nos horários de pico, não é fácil transitar. 

Exemplo disso é a Avenida Brasil. Graças a Deus o fluxo da Avenida Rio Branco ficou 



melhor depois do prolongamento da Rua 7 de Setembro. Ocorreram vários acidentes graves 

na Avenida Brasil. Então, venho com esta indicação solicitando a implantação de um 

semáforo no respectivo cruzamento em epígrafe. Peço para que o prefeito olhe com muito 

carinho a referida indicação. A implantação pode ser demorada pelo fato de que Itapira está 

em constante crescimento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, pois vários moradores da localidade já 

reivindicaram esse quesito. É um problema que vem se estendendo há muito tempo... 

Continuando o orador: Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Fico feliz pela indicação de vossa excelência. Aquele espaço onde 

se encontram as duas confluências merece atenção especial do Departamento de Trânsito. 

Fiz uma indicação no ano passado e a mesma foi aprovada por unanimidade. Então, a ideia 

do senhor reforça ainda mais a preocupação em relação ao local. Espero que o senhor tenha 

mais sorte. Vou votar favorável a matéria. Espero que dessa vez o prefeito possa atendê-lo. 

Infelizmente não tive êxito no ano passado. Espero que nessa mesma linha de pensamento 

vossa excelência tenha êxito e a população da localidade se sinta beneficiada. Obrigado.” 

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

em única votação a Indicação nº. 158/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em única discussão a Indicação nº 

00159/2014.- Sugere a instalação de um poste no cruzamento da Rua Bolívia com a Rua 

Zequinha de Abreu, a fim de melhorar a iluminação no local, conforme croqui em anexo. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “A via sofreu algumas alterações. Infelizmente a via é utilizada como 

rota do tráfico. Precisamos melhorar a iluminação daquele local. Vias públicas bem 

iluminadas dificultam o trabalho da criminalidade. Peço o apoio dos nobres vereadores, 

assim como do prefeito municipal para que a matéria seja aprovada. A matéria possui um 

croqui em relação ao ponto que deve ser melhorado. Possuo muitos amigos naquela 

localidade. Novamente gostaria de ressaltar que é uma solicitação vinda dos moradores. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. Gostaria de parabenizar a atitude do nobre vereador em relação ao problema. 

É notório o imenso carinho que o senhor possui para com os moradores daquela localidade. 

Parabéns. Votarei favorável a matéria porque tenho a certeza que o problema será 

resolvido. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 159/2014. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", em 01 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Em 

única discussão a Indicação nº 00160/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

departamento competente, estudos para recapeamento asfáltico no bairro Vila Maria, nas 

ruas que especifica. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Venho novamente a esta tribuna para 

solicitar estudos no sentido do recapeamento das vias do bairro em epígrafe. Cabe ressaltar 

que o bairro possui poucas vias. Portanto, são poucos metros de asfalto. Sabemos que é 

uma situação que gera gastos. Devemos recorrer aos recursos estaduais e federais. Peço 

apoio dos nobres colegas para que a matéria seja aprovada. A situação está muito precária. 



Estudos devem ser realizados para que o problema seja sanado. Outra situação que deve ser 

considerada é que a pavimentação é muito antiga. Obrigado e boa noite.” Não havendo 

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

votação a Indicação nº. 160/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Abril 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. 


