
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente informa que o pastor Edson Elias de Oliveira fará uso da palavra a fim de que 

possa abençoar os trabalhos da presente sessão. Isto feito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para esclarecer 

um mal entendido ocorrido nesse final de semana a respeito de minha saída como vereador. 

Faltei nessas duas últimas sessões por motivos pessoais e nunca cheguei a pensar em 

abandonar a minha carreira. Então, deixo claro a todos que continuo sendo vereador até o 

fim de meu mandato. As pessoas que depositaram seu voto de confiança em minha pessoa 

merecem satisfação. Em relação a presidência do PT, gostaria de deixar claro que não estou 

sabendo de nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caso algum dia seja 

presidente do PT, acredito que ainda continuarei sendo vereador. Obrigado.” Não havendo 

mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente 

solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente suspende os 

trabalhos por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 1º) Em discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Solene, realizada 

no dia 26 de Março de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

2º) Em discussão e votação a Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Abril de 

2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 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 Projeto de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0038/2014.- Em que o 

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

Altera e consolida a Lei 3.827/05, que criou o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência - CONDEF e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. 

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

Pareceres. 4º) PARECER nº. 48/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2014.- 

As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 05/2014, de autoria do nobre Vereador Décio da Rocha Carvalho, que 



"Dispõe sobre a concessão da honraria Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra, ao 

ilustríssimo jornalista, escritor, e artista plástico, Conde Thiago de Menezes”, são de 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 49/2014.- Ao Projeto de Lei nº 37/2014.- 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 37/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Altera o art. 3º da Lei nº 4.280 que criou o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM.", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

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

Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 6º) PARECER nº. 

50/2014.- Ao Projeto de Resolução nº 004/2013.- A Mesa da Câmara, que a este 

subscreve, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 04/2013, de autoria 

do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Altera o § 1º do Art. 55, da Resolução 153, 

de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da matéria, acordou pelo seu arquivamento, pelas razões a 

seguir expostas: O nobre Vereador pretende através da alteração ao Regimento Interno, no 

seu § 1º do Art. 55, estabelecer um prazo máximo de 6 dias, à Secretaria da Casa, para 

encaminhamento das moções de pesar, requerimentos e indicações. Com simples análise à 

redação atual do Regimento Interno, verificar-se-á que a correspondência oficial da Câmara 

será feita pela Secretaria sob a responsabilidade da Presidência, não havendo necessidade 

de estabelecer um prazo, pois de acordo com os trabalhos administrativos da Casa, as 

matérias são encaminhadas, sempre com supervisão da Diretoria e da Presidência. 

Ademais, há necessidade de um estudo mais aprofundado para as alterações do Regimento 

Interno, caso contrário, corre-se o risco das alterações confrontarem com a Lei Orgânica do 

Município de Itapira. Nesta conformidade, o correto seria criar uma Comissão Parlamentar, 

com objetivo de proceder um estudo pormenorizado, primeiramente na LOMI, e em 

seguida no Regimento Interno, propondo de uma só vez, através dos instrumentos legais, as 

alterações necessárias para o bom andamento dos trabalhos legislativos e administrativos da 

Casa. Pelo arquivamento, pois. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 7º) PARECER nº. 51/2014.- Ao Projeto de Resolução 

nº 001/2014.- A Mesa da Câmara, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao 

Projeto de Resolução nº 01/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Altera, acrescenta e modifica dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 

da matéria, acordou pelo seu arquivamento, pela razões a seguir expostas: O nobre 



Vereador pretende através da alteração ao Regimento Interno, no seu § 4º do Art. 77, 

incluir inciso XI a figura da Moções de Pesar, retirando as moções de pesar na forma de 

Requerimento. O Vereador acrescenta o § 6º ao Art. 88 do Regimento Interno, com a 

redação de que as moções de pesar serão lidas e despachadas de plano pela Presidência, 

sem necessidade de votação. Altera também, o § 4º do Art. 88, retirando a obrigatoriedade 

de três assinaturas aos requerimentos que tratarem de homenagens, congratulações, louvor 

e solidariedade, mantendo-se a obrigatoriedade de três assinaturas, aos requerimentos de 

desagravo, protestos ou repúdio. Temos que tais alterações necessitam estudo mais 

aprofundado para as alterações do Regimento Interno, caso contrário, corre-se o risco das 

alterações confrontarem com a Lei Orgânica do Município de Itapira. Nesta conformidade, 

o correto seria criar uma Comissão Parlamentar, com objetivo de proceder um estudo 

pormenorizado, primeiramente na LOMI, e em seguida no Regimento Interno, propondo de 

uma só vez, através dos instrumentos legais, as alterações necessárias para o bom 

andamento dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Pelo arquivamento, pois. É 

este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 

de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 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.  

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Doralice Zanetti da Silva. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00175/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Olímpio Gouveia. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00176/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

de Lourdes Benegas Marim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00177/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Olesia Ferreira Bueno Fusco. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00178/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alves da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00179/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Cleofe Luppi Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00180/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito Lopes de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  



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

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

Pesar nº. 00181/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Daniel dos Santos. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 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. 16º) Requerimento nº. 0078/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Sebastião Martins da Costa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento nº. 0079/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Vera Lúcia Oliveira Sabadini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 0080/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Lázara de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0081/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Cleide Aparecida de Souza Gilli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0082/2014.- Voto de 

Congratulação com os alunos e com a direção das instituições de ensino participantes do 

Parlamento Jovem. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 0083/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Francisco Ramos, que recentemente comemorou 104 anos de vida, se tornando o 

Itapirense mais idoso. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0084/2014.- Voto de Congratulação 

com a agência Scarhfone e Scarhfone TV, na pessoa de Beto Scarhfone pelo brilhante 

trabalho de cobertura de eventos que vem desenvolvendo em nosso município. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

23º) Requerimento nº. 0085/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria do Cristália e 

RCM Esportes pela realização da 5ª etapa do Circuito RMC de corrida e caminhada, 

realizada em Itapira no último domingo, dia 06. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

0086/2014.- Oficiar a empresa CPFL Paulista, objetivando a instalação de um poste de 

iluminação pública na rua João de Barro, defronte o numeral 19, bairro dos Prados. Autoria. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

25º) Requerimento nº. 0087/2014.- Voto de Congratulação com a Igreja Presbiteriana 

Independente de Itapira, pelas comemorações de um ano de fundação em nosso município. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Saúdo o pastor Marcelo com a paz do senhor. 

Parabenizo-o pelo excelente trabalho que o mesmo vem realizando na cidade. Que Deus 

continue abençoando-o cada vez mais. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0088/2014.- Voto de Congratulação 

com o atleta Itapirense Robinson Luis Virginio da Rosa, pela brilhante vitória na 5ª etapa 

do Circuito RMC de Corrida. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0089/2014.- 

Voto de Congratulação com o atleta Itapirense Melquesedeque Ribeiro, pelo ótimo 

desempenho e resultado na 5ª etapa do Circuito RMC de Corrida. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Corremos em várias competições, mas nunca consegui acompanhar seu ritmo. Ele corre 

desde seus 16 anos de idade. Parabéns. Continue assim. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 0090/2014.- Voto de 

Congratulação com a atleta Itapirense Patrícia de Oliveira Altafini, pela conquista de vice-

campeã na 5ª etapa do Circuito RMC de Corrida. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

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

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

aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 

0091/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Loide Toledo, pela superação e exemplo, 

como a participante mais idosa a completar a 5ª etapa do Circuito RMC de Corrida e 

Caminhada. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação nº. 00167/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar à Secretaria Municipal de Saúde, que garanta o fornecimento de lanches aos 

pacientes que fazem tratamento em outros municípios. Autoria. César Augusto 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 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) 

Indicação nº. 00168/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de 

Saúde, a compra urgente de cadeiras de rodas para o Hospital Municipal. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 32º) Indicação nº. 00169/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria 

Municipal de Saúde, a compra urgente de macas para o Hospital Municipal. Autoria. Rafael 



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

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) 

Indicação nº. 00170/2014.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada 

na rua David Faraco, próximo ao numeral 208, Jd. Galego. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 

00171/2014.- Sugere doação de área fora do perímetro urbano, próximo ao Espaço 

Natureza e ao lado da nova sede da UIPA, para construção de pista de motocross e de pista 

arrancada. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Joílson Batista Militão da Silva. A seguir, pela 

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

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

aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00172/2014.- Sugere operação "tapa buraco" na rua José Antônio Ferian, defronte o 

numeral 07. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00173/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a 

reposição salarial de 20,65% ao funcionalismo público, dividida em três parcelas iguais ao 

longo dos anos de 2014, 2015 e 2016. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da 

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

em única votação a Indicação nº. 173/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 00174/2014.- Sugere dotar de iluminação toda 

extensão do calçadão da Avenida dos Italianos, da rodoviária até a baia do Germiniani, 

local utilizado pela população para prática de corridas e caminhadas. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) 

Indicação nº. 00175/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, contatos com o Deputado Barros 

Munhoz, para que o mesmo promova gestões junto ao Governo Estadual e Codasp, para 

execução de melhorias na estrada de acesso ao Recreio e Cardoso. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 08 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: 

39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 003445/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 02/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

18.466,98. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

000571/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 MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALDIADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 01/2014 MUNICIPAL UF SP, no 



valor de R$ 37.200,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

000556/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 – MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 

(RCA-RCAN PO 0008) COMP 01/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 1.035,00.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001240/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 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - COMP 02/2014 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 60.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

000032/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 

01/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 1.903,38. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 006023/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 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 02/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 12.412,23. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) 

Recursos do Orçamento da União Empenhados ao Município de Itapira de Janeiro à 

Dezembro de 2013 no valor de R$ 2.268.750,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Recursos do Orçamento da União Pagos ao Município de Itapira de Janeiro à 

Dezembro de 2013 no valor de R$ 18.944.979,83. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Ofício 

SG-DAO nº 101/2014 Ref: Resposta às Indicações nºs 651/13, 652/13 e 691/13. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 48º) Ofício SG-DAO nº 102/2014 Ref: Resposta à Indicação 

nº 660/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Ofício SG-DAO nº 103/2014 Ref: 

Resposta à Indicação nº 669/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Ofício SG-DAO nº 

104/2014 Ref: Resposta à Indicação nº 469/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Ofício 

SG-DAO nº 106/2014 Ref: Resposta às Indicações nºs 432/13, 470/13, 621/13, 683/13, 

11/14, 28/14, 54/14 e 63/14. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Ofício SG-DAO nº 

107/2014 Ref: Resposta às Indicações nºs 27/14 e 52/14. DESPACHO: CIENTE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

53º) Ofício SG-DAO nº 108/2014 Ref: Resposta às Indicações nºs 674/13 e 25/14. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 54º) Ofício SG-DAO nº 114/2014 Ref: Resposta à Indicação 

nº 47/14. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Ofício SG-DAO nº 120/2014 Ref: Resposta à 

Indicação nº 190/14. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Ofício SG-DAO nº 121/2014 

Ref: Resposta à Indicação nº 25/14. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Lar São 

Vicente de Paulo: Prestação de Contas Ref. 1º Trimestre de 2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 58º) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Itapira: Resposta em 

atenção ao Requerimento nº 37/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) 

Telefônica/Vivo: Assunto: Ofício nº 630 de 06 de dezembro de 2013. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 60º) Deputado Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento e louvor 

devido a aprovação do Requerimento nº 06/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Casa 

das Artes: Prestação de Contas consubstanciada nos 02 cadernos anexos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 62º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: Convite para a 

inauguração do Super Feirão de Ofertas a realizar-se no dia 10 de abril nas dependências do 

Ginásio de Esportes Santo Breda Sobrinho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) 

Telefônica/Vivo: Assunto: Informações sobre as obrigações previstas contidas no Plano 

Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no 

Regime Público. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constantes 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 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2014.- Cria cargos que 

especifica, de provimento efetivo, no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal. Autoria: 

Mesa da Câmara. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão 

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

2º) Em única discussão o PARECER nº. 50/2014.- Ao Projeto de Resolução nº 

004/2013.- A Mesa da Câmara, que a este subscreve, instada que foi a exarar parecer ao 

Projeto de Resolução nº 04/2013, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Altera o § 1º do Art. 55, da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento 

Interno da Câmara Municipal", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da matéria, 



acordou pelo seu arquivamento, pela razões a seguir expostas: O nobre Vereador pretende 

através da alteração ao Regimento Interno, no seu § 1º do Art. 55, estabelecer um prazo 

máximo de 6 dias, à Secretaria da Casa, para encaminhamento das moções de pesar, 

requerimentos e indicações. Com simples análise à redação atual do Regimento Interno, 

verificar-se-á que a correspondência oficial da Câmara será feita pela Secretaria sob a 

responsabilidade da Presidência, não havendo necessidade de estabelecer um prazo, pois de 

acordo com os trabalhos administrativos da Casa, as matérias são encaminhadas, sempre 

com supervisão da Diretoria e da Presidência. Ademais, há necessidade de um estudo mais 

aprofundado para as alterações do Regimento Interno, caso contrário, corre-se o risco das 

alterações confrontarem com a Lei Orgânica do Município de Itapira. Nesta conformidade, 

o correto seria criar uma Comissão Parlamentar, com objetivo de proceder um estudo 

pormenorizado, primeiramente na LOMI, e em seguida no Regimento Interno, propondo de 

uma só vez, através dos instrumentos legais, as alterações necessárias para o bom 

andamento dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Pelo arquivamento, pois. É 

este o parecer. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Em única discussão o PARECER nº. 51/2014.- Ao 

Projeto de Resolução nº 001/2014.- A Mesa da Câmara, que a este subscreve, instada que 

foi a exarar parecer ao Projeto de Resolução nº 01/2014, de autoria do nobre Vereador 

Marcos Paulo da Silva, que "Altera, acrescenta e modifica dispositivos da Resolução 153, 

de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da matéria, acordou pelo seu arquivamento, pela razões a 

seguir expostas: O nobre Vereador pretende através da alteração ao Regimento Interno, no 

seu § 4º do Art. 77, incluir inciso XI a figura da Moções de Pesar, retirando as moções de 

pesar na forma de Requerimento. O Vereador acrescenta o § 6º ao Art. 88 do Regimento 

Interno, com a redação de que as moções de pesar serão lidas e despachadas de plano pela 

Presidência, sem necessidade de votação. Altera também, o § 4º do Art. 88, retirando a 

obrigatoriedade de três assinaturas aos requerimentos que tratarem de homenagens, 

congratulações, louvor e solidariedade, mantendo-se a obrigatoriedade de três assinaturas, 

aos requerimentos de desagravo, protestos ou repúdio. Temos que tais alterações 

necessitam estudo mais aprofundado para as alterações do Regimento Interno, caso 

contrário, corre-se o risco das alterações confrontarem com a Lei Orgânica do Município de 

Itapira. Nesta conformidade, o correto seria criar uma Comissão Parlamentar, com objetivo 

de proceder um estudo pormenorizado, primeiramente na LOMI, e em seguida no 

Regimento Interno, propondo de uma só vez, através dos instrumentos legais, as alterações 

necessárias para o bom andamento dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. 

Pelo arquivamento, pois. É este o parecer. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico contente em relação ao que o presidente disse. 

Aliás, gostaria que a comissão fosse criada na data de hoje. Todos os vereadores se fazem 

presentes. Sabemos que a comissão deve possuir um presidente. Gostaria de fazer parte da 

comissão porque desde o ano passado venho trazendo um projeto de resolução que altera 

determinada lei. Demorou um ano para que o parecer fosse exarado e ainda optaram para 

que o respectivo projeto fosse arquivado. Isso é demagogia. Cabe ressaltar que possuo em 

mãos a assinatura de nove vereadores. Todos sabem que é uma situação muito demorada. 



Devemos analisar o projeto calmamente. Muitas Câmaras Municipais já deixaram de votar 

os Votos de Pesar. É somente lido, dado ciência e despachado. Requerimentos de 

informações também não devem ser mais votados. A legislação atual comprova essa 

situação. O Portal de Transparência é exemplo disso. Devemos adequar a legislação desta 

Casa. O trâmite deve ser alterado. Novamente digo que a comissão deveria ser formada na 

data de hoje. Quem quiser participar, fique à vontade. Espero que todos analisem a situação 

com muito carinho. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Na verdade não é cercear ou querer fazer 

uma situação fora de um padrão. Solicito a vistas ao parecer, Sr. Presidente. Ela vem para 

que não façamos nada no afogadilho. Não temos a menor necessidade de votar uma 

situação ou mesmo de alterar uma lei que nem sabemos ao certo se está ou não em 

consonância com a Constituição. Exatamente dentro das indicações e das mudanças que o 

senhor colocou como, por exemplo, um voto de pesar do assassino de minha mãe. Baseado 

nessa situação eu seria obrigado a assumir essa responsabilidade? Então, antes de mudanças 

agressivas ou sutis é sempre bom termos assessoria. É bom que a assessoria conheça a 

Constituição Estadual e a Federal para que possamos, de maneira única, acompanhar o 

regimento corretamente. Desse modo, os erros serão suprimidos. Na verdade, ninguém está 

nesta Casa para cercear ou desaprovar determinada situação. Todos querem as mudanças 

dentro dos regimentos. Muitos não concordam com determinadas situações. Atualmente 

cada indicação deve possuir três assinaturas. É uma situação que deve ser discutida, além 

de muitas outras situações como o prazo de 60 dias. Se existe uma pessoa que virá a nossa 

Casa para iniciar a discussão sobre um assunto tão importante... Solicitei vistas da matéria 

devido aos estudos que se fazem necessários. Até mesmo o senhor poderia mudar de 

opinião. O único motivo da solicitação de vistas a matéria é decorrente aos estudos que se 

fazem necessários. Todos devem analisar, de forma ampla, os quesitos em discussão. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Qualquer vereador possui o livre arbítrio e o direito de apresentar 

qualquer proposta para mudar o Regimento Interno. O senhor assinou junto com o vereador 

Marcos na época. Então, existe a assinatura e a concordância dos nove vereadores. O fato 

do nobre vereador Marcos apresentar essas mudanças é de extremo direito. Nós vereadores 

assinamos. Portanto, estávamos em comum acordo. Em relação a formação de outra 

comissão, acredito que pudemos observar alguns comentários, até mesmo pesados, 

relacionados àquilo que fazemos nesta Casa como legisladores. Falando diretamente em 

relação a propositura do nobre vereador Marcos Paulo, acho que se concordamos e 

assinamos junto a ele, nada mais justo do que votarmos juntos a ele. Acho que o fato de 

essa pessoa vir a esta Casa na sexta feira não impede de ele fazer aquilo que acha de livre e 

espontânea vontade. Acho que é favorável a um benefício a esta Casa. Então, o vereador 

Marcos está em seu direito. Cada um deve respeitar o posicionamento de cada um... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Na verdade, Dr. Rafael, pensar e 

voltar atrás de muitas situações é sabedoria. Refleti muito sobre a mudança que poderia ter 

sido feita dentro do Regimento e em virtude de pensar sobre essas situações, muitas vezes 

diferenciadas e até pontuais que poderiam cair nesta Casa, me fez não ir contra as 

mudanças, mas sim receber uma opinião consultiva. Então, acredito que nenhum vereador 

desta Casa esteja contra as mudanças. Todos, na verdade, gostariam de mudanças no 



Regimento. O tema não é deixar de fazer mudanças porque na verdade é uma consultoria. 

Aquilo que vai passar pela Casa vai sair dos próprios vereadores. Aquilo que acharmos 

bom ou ruim sairá de todos aqueles que estiverem presentes nesta Casa. Em momento 

nenhum, vereador Marcos, fui contra a sua propositura, mas simplesmente favorável a 

realização de melhores estudos... Continuando o orador: Vejo a necessidade de se 

respeitar o posicionamento de cada um. O posicionamento do nobre vereador não está 

sendo respeitado. Acho que é uma mudança construtiva. Foi conversado com os vereadores 

e não foi o vereador Marcos Paulo que chegou aqui e disse que iria fazer isso e aquilo. Na 

época estivemos conversando nas comissões. Todos chegaram a um comum acordo. Não dá 

para entender nós decidirmos, todos serem favoráveis a mudança e chegar a um momento 

desse você arquivar aquilo que havíamos discutido no passado. Discutimos conversando. 

Chegamos a esse comum acordo através de um diálogo. Os nove vereadores assinaram para 

que essas mudanças fossem concretizadas e adequadas para o bom funcionamento da Casa. 

Não vejo fundamento. Pode vir uma pessoa formada e capacitada no assunto, mas temos 

que respeitar aquilo que cada vereador tem de direito. Estamos cerceando o direito de um 

vereador fazer um projeto de resolução a fim de adequar a Lei Orgânica e o Regimento 

Interno. Muito me surpreende é o assunto da formação de mais comissões. Cabe ressaltar 

que não temos o setor jurídico nesta Casa. Estamos discutindo vereador por vereador. 

Perdoem-me, mas acho que a situação deve ser interpretada por partes. Já dispensamos 

parecer de algumas comissões. Acho que devemos definir qual é o nosso papel nesta Casa. 

Existem comissões e as mesmas são soberanas nesta Casa. Cada uma tem sua importância. 

Devemos parar e analisar aquilo que estamos fazendo nesta Casa. Fomos duramente 

criticados através de alguns meios de imprensa. Na minha visão, é com toda razão. Discute-

se, analisa-se, mas simplesmente, em determinada votação, retira-se o que foi decidido. Isso 

é um retrocesso. Fico imensamente magoado pela postura da Mesa. Gostaria de repudiar 

Presidente, 1º e 2º Secretários, pois solicitaram a retirada da matéria. Lembro-me que 

havíamos discutido e decidido essa situação. Cada um tem que honrar sua assinatura. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. A verdade é que todo projeto que entra dentro desta Casa de Leis é 

encaminhado as comissões. No dia da reunião das comissões, mais precisamente na sexta 

feira, ficou decidido a situação de tal projeto. Somente para deixar bem claro, tudo o que é 

encaminhado e elaborado nesta Casa, doutor, é analisado pelas comissões. Houve uma 

negociação entre as comissões para que o projeto fosse discutido. Se vossa excelência se 

encontra tão revoltada, gostaria de saber o motivo pelo qual o vereador solicitou renúncia 

do cargo das comissões. Vossa excelência poderia estar presente nas reuniões das 

comissões e assim votar da maneira que achasse melhor. É muito fácil vir a esta tribuna e 

bater em todos os vereadores dizendo que a Mesa Diretora não honra seu papel. É muito 

pelo contrário. O projeto está em andamento. Não estamos arquivando nada. Foi solicitada 

vistas da matéria para melhores estudos. Caso alguém queira fazer parte de alguma 

comissão, por gentileza, participe das eleições... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Novamente, voltando a discussão, acredito que ninguém 

quer cercear os trabalhos. Queremos apenas que seja feita de maneira correta. Não 

concordo com a não votação dos Votos de Pesares. Caso alguém tenha em mente uma 

pessoa que prejudicou a família, um estuprador por exemplo, acredito que o Voto de Pesar 



não merece ser aprovado. Essa Casa representa cada um de nós. Quero ter o direito de votar 

ou deixar de votar alguma situação. No princípio concordei com o vereador Marquinhos 

sobre a situação, porém estive refletindo e cheguei a conclusão de que não abrirei mão do 

direito de votar. Daqui a pouco não votaremos Indicações e Requerimentos. Aí sim 

perguntarei o que estamos fazendo nesta Casa. Esta Casa deve possuir o direito 

democrático de votar. A essência de ser vereador acabará ao longo do tempo baseado nessa 

solicitação. Portanto, por maneira democrática, acredito que devemos rever a situação. 

Voltar na decisão em determinada linha de pensamento não é voltar atrás e sim ter 

inteligência. Nem sempre temos a plenitude e a certeza de todos os atos. Voltar para trás, 

muitas vezes, é sabedoria. Obrigado... Aparte concedido ao vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Em relação as pessoas que não merecem tal reconhecimento como o senhor disse 

anteriormente, infelizmente, nesta mesma Casa de Leis, foi aprovado um voto de pesar de 

uma pessoa que comandava o crime. Conheço muitas pessoas nesta cidade. Tenho amizade 

com todos. Cada pessoa tem o direito de escolher seu caminho. O autor da indicação não 

sabia o que estava elaborando. A família da pessoa é boa. Haverá algum tipo de custo, 

senhor presidente? ... Carlos Alberto Sartori: Não. Ela virá a esta Casa para trabalharmos 

juntos. Desse modo, serão feitas as alterações que se fazem necessárias. Ninguém está 

cerceando ninguém. Estamos trabalhando em conjunto... Continuando o orador: Então, 

senhor presidente, gostaria de comunicar e deixar claro que a presença daqueles que não 

fazem parte das comissões também é necessária. É muito fácil gritar e não aparecer a fim 

de discutir o projeto. Gostaria que o senhor comprasse uma caixa de Neosaldina para nós. 

Com tanto grito, haja cabeça para podermos pensar. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fui citado pelo nobre 

vereador Juliano. Acho que ninguém está com dor de cabeça aqui para tomar Neosaldina. O 

senhor precisa tomar Prolopa para a memória do senhor voltar para a realidade. O senhor 

está muito esquecido nos últimos meses. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 4º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0031/2014.- 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.. Autoria: 

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

DA SILVA: “Estou muito contente devido a elaboração do respectivo projeto de lei. Será 

mais um benefício para a população Itapirense. Muitas pessoas já fizeram esse tipo de 

solicitação. As empresas responsáveis devem tomar medidas cabíveis para que eventuais 

transtornos sejam evitados. Gostaria de agradecer os integrantes das comissões pela 

elaboração do parecer favorável ao projeto. Os futuros conjuntos habitacionais serão 

beneficiados através do projeto. Os cidadãos pagam seus impostos em dia. Portanto, os 

mesmos merecem total respeito. Peço o apoio dos vereadores para que o projeto seja 

aprovado por unanimidade. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº 31/2014. 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 31/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0034/2014.- 

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

Leopoldina. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº 34/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Juliano Feliciano 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 34/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: 

“Agradeço aos nobres pares pela aprovação unânime do projeto. Tive o prazer de pedir ao 

prefeito para que a praça receba o nome de meu avô. Lembro-me que ele trabalhou na 

construção do antigo João Simões, atual CVT. Infelizmente ele sofreu um acidente na 

construção daquela antiga escola. Ele veio a óbito. Achei mais do que justo. Homenagear 

meu avô é muito gratificante. Ele foi um pedreiro que, até então, sustentou os seus filhos 

com muita honra e dedicação. Quando ele veio à óbito deixou o seu legado aos familiares. 

Trabalhar dignifica o homem. Agradeço a todos os vereadores por essa votação. Obrigado.” 

A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns aos familiares do homenageado. 

Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

7º) Em única discussão o Requerimento nº 0088/2014.- Voto de Congratulação com o 

atleta Itapirense Robinson Luis Virginio da Rosa, pela brilhante vitória na 5ª etapa do 

Circuito RMC de Corrida. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estou muito contente. 

Ele pratica esse tipo de esporte há muito tempo. Quando ele dispara na corrida ninguém 

consegue acompanhar. Ele foi segundo colocado na competição de nossa cidade. É um 

exemplo de esportista, pois já correu em várias competições pelo Brasil. Muitos obstáculos 

foram vencidos. Gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas e, desde já, deixar registrado 

meus parabéns ao atleta. Desejo muito sucesso e determinação. Que você possa levar o 

nome de Itapira o mais longe possível. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 88/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0090/2014.- Voto 

de Congratulação com a atleta Itapirense Patrícia de Oliveira Altafini, pela conquista de 

vice-campeã na 5ª etapa do Circuito RMC de Corrida. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “A família 

possui muitos atletas. Gostaria de deixar registrado meus parabéns a Patrícia. Desejo muito 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 90/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em 

única discussão a Indicação nº 00167/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à 

Secretaria Municipal de Saúde, que garanta o fornecimento de lanches aos pacientes que 

fazem tratamento em outros municípios. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em 

única discussão a Indicação nº 00168/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à 

Secretaria Municipal de Saúde, a compra urgente de cadeiras de rodas para o Hospital 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a 

Indicação nº 00171/2014.- Sugere doação de área fora do perímetro urbano, próximo ao 

Espaço Natureza e ao lado da nova sede da UIPA, para construção de pista de motocross e 

de pista arrancada. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Joílson Batista Militão da Silva 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00174/2014.- Sugere dotar de 

iluminação toda extensão do calçadão da Avenida dos Italianos, da rodoviária até a baia do 

Germiniani, local utilizado pela população para prática de corridas e caminhadas. Autoria: 

Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos novamente. Estou muito contente devido a elaboração da 

matéria. O PRB está trabalhando junto com a população. Falta de iluminação é a mesma 

coisa do que falta de segurança. É uma solicitação vinda através da população. Peço o 

apoio dos nobres colegas para que a matéria seja aprovada. O projeto não deve ficar 

somente no papel. É uma forma de trazer maior segurança para a população que transita 

pelo local. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Com certeza devemos fazer nosso papel. Essa indicação veio através 

daquelas pessoas que transitam pelo local. A questão da iluminação é muito importante 

para a segurança dos cidadãos. Cabe ressaltar que a única iluminação vista encontra-se 

debaixo do pontilhão. Peço o apoio dos nobres colegas para que a matéria seja aprovada por 

unanimidade. Acredito que será mais um grandioso benefício em prol da população. 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 174/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

08 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. 


