
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de agosto 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 suspende o Pequeno Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra 

em aberta para os vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. Eduardo 

Henrique Accioly Campos, candidato a Presidência da República do Brasil. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Acho muito justa a realização dessa homenagem direcionada ao candidato a Presidência da 

República, Sr. Eduardo Campos. O Brasil parou por três dias devido ao falecimento do 

Eduardo Campos. Como vereadores e representantes deste Legislativo, acredito que 

devemos render as nossas homenagens a esse grande homem chamado Eduardo Campos. 

Eduardo Henrique Accioly Campos (Recife, 10 de agosto de 1965 – Santos, 13 de agosto 

de 2014) é um economista e político brasileiro, ex-governador de Pernambuco, presidente 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e candidato à Presidência da República. Campos é 

graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Aprovado no 

vestibular desta instituição com 16 anos, concluiu a faculdade aos 20, como aluno laureado 

e orador da turma. Neto do também político Miguel Arraes, que em 1979 retornou ao Brasil 

após 15 anos no exílio, Eduardo desde cedo conviveu com nomes emblemáticos da política 

local e nacional. Eduardo Campos morreu na manhã do dia 03 de agosto de 2014 quando o 

jato em que viajava do Rio de Janeiro à Guarujá caiu em um bairro residencial de Santos. 

Família e Formação; Nascido na cidade do Recife, PE, capital pernambucana, Eduardo 

Campos é filho do poeta e cronista Maximiano Campos com a ex-deputada federal e atual 

ministra do Tribunal de Contas da União Ana Arraes. É neto de Miguel Arraes, ex-

governador de Pernambuco, sendo considerado seu principal herdeiro político, além de 

sobrinho de Guel Arraes, cineasta e diretor da Rede Globo. Era casado com a também 

economista e auditora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco Renata Campos, 

com quem tem cinco filhos. Vida Política; Eduardo Campos começou na política ainda na 

universidade quando foi eleito presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de 

Economia. Em 1986 trocou a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos pela 

participação na campanha que elegeu o avô Miguel Arraes como governador 

de Pernambuco. Com a eleição de Miguel Arraes, em 1987, passou a atuar como chefe de 

gabinete do governador. Neste período foi o responsável pela criação da primeira Secretaria 

de Ciência e Tecnologia do Nordeste e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco (FACEPE). Assembleia Legislativa; Eduardo Campos se filiou ao Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), em 1990. No mesmo ano foi eleito deputado estadual e 

conquistou o Prêmio Leão do Norte concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco 

aos parlamentares mais atuantes. Fica registrado um pequeno histórico de Eduardo 
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Campos. Foi um político que praticou o bem e usou de seu mandato para realizar atos 

nobres. Que sirva de exemplo para muitas pessoas. É uma homenagem ao ex-governador de 

Pernambuco, Sr. Eduardo Campos. Obrigado a todos pela atenção.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. É com 

profundo sentimento de pesar que venho a esta tribuna. O Pequeno Expediente está sendo 

suspenso devido ao falecimento do Sr. Eduardo Campos. Eduardo Campos foi um 

governador que olhou diretamente para os mais necessitados. Um dos sonhos desta incrível 

pessoa era a igualdade social e educacional, além de outras situações. Ele sempre combateu 

a discriminação social quando era governador. Foi um dos governadores que mais se 

destacaram em todo o país. O passo principal era proporcionar a educação para todos. É um 

papel que devemos seguir dentro e fora desta Casa. Era uma pessoa exemplar. Seus 

familiares também marcaram história em nosso país. Deixo registrado o meu profundo 

sentimento de pesar aos familiares de Eduardo Campos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Também 

gostaria de externar o meu pesar aos amigos e familiares do ex-governador, Sr. Eduardo 

Campos, candidato a Presidência da República pelo PSB, na qual temos um representante 

nesta Casa, Sr. Vereador Décio da Rocha Carvalho. Gostaria também, nobre presidente, de 

externar o meu profundo sentimento de pesar aos familiares e amigos das outras seis 

vítimas desta terrível tragédia. São profissionais que também estavam trabalhando junto ao 

Sr. Eduardo Campos naquela manhã chuvosa na Baixada Santista. Fica um imenso vazio no 

cenário político nacional. Inclusive, acredito que essa situação pode mudar o cenário 

político nacional relacionado a Presidência da República. Então, meu voto de pesar é 

externado a todas as vítimas desta terrível tragédia ocorrida no último dia 13 de agosto de 

2014. Obrigado.” Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

suspende os trabalhos até às 20:30. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação 

de quórum, 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 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Agosto de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 26ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Agosto de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto 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 

Parecer e Projeto de Decreto Legislativo. 3º) PARECER nº. 106/2014.- Ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12/2014. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta 

data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo professor de 

Educação Física, Miguel de Arruda, apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador 

Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 12/2014, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. 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 pelo professor Miguel de Arruda. Miguel de Arruda, nasceu na cidade de Assaí, no 



Estado do Paraná, filho do casal Armando de Arruda e Antônia Guardinalli de Arruda. 

Casado com Divanira Sales Rocha de Arruda, cuja união advieram os filhos Letícia e 

Domenico. O professor Miguel de Arruda possui graduação em Educação Física pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1975), mestrado em Educação Física pela 

Universidade de São Paulo (1990) e doutorado em Educação Física pela Faculdade de 

Educação Física UNICAMP. Professor Titular pela UNICAMP 2012. Atualmente é Diretor 

da Faculdade de Educação Física - UNICAMP. Possui experiência na área de Fisiologia, 

com ênfase em Fisiologia do Esforço, atuando principalmente nos seguintes temas: futebol, 

treinamento desportivo, avaliação física, antropometria e desempenho motor. Sua vasta 

carreira de professor de Educação Física e seu trabalho junto às instituições renomadas de 

ensino, tem elevado o nome de nossa querida Itapira para além de suas fronteiras, o que o 

credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 

Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2014. É este o 

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

Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 4º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 0012/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo professor de Educação Física, Miguel de Arruda. 

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

19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Parecer e 

Projeto de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Resolução. 

5º) Projeto de Resolução nº. 003/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre suplementação e 

redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa 

à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 0070/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa de transporte coletivo, Viação 

Itajaí Ltda. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei 

nº. 0071/2014.- 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$ 58.635,23. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às 

Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. 

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

19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

0072/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

38.200,00. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0073/2014.- Em que o 

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

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

Educandário Nossa Senhora Aparecida. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

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

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

discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 10º) Emenda Aditiva de nº. 005/2014 

ao Projeto de Lei nº 64/2014.- Acrescenta dispositivos ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 

64/14, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. . Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) 

Emenda Aditiva de nº. 006/2014 ao Projeto de Lei nº 64/2014 .- Acrescenta dispositivo 

ao Art. 2º do Projeto de Lei nº 64/14, que excepciona desdobros em condições e prazos que 

menciona. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 12º) PARECER nº. 107/2014.- Ao Projeto de Lei nº Ao  Substitutivo nº 

01/2014 ao Projeto de Emenda à LOMI nº 01/2014 - Lei Orgânica do Município de 

Itapira. A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscreve, instada que foi a exarar 

parecer ao Substitutivo nº 01/2014, ao Projeto de Emenda à LOMI - Lei Orgânica do 

Município de Itapira, de autoria da Bancada da Situação, que "Altera e revoga dispositivos 

da Lei Orgânica do Município de Itapira", são de parecer favorável à propositura, quanto ao 

seu aspecto constitucional, legal e jurídico, eis que inexiste impedimento de ordem legal 

que lhe impeça a tramitação. Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda 

Supressiva e uma Emenda Modificativa ao Substitutivo nº 01/2014, abaixo relacionadas: 

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2014. Art. 1º - Fica suprimido o Artigo 1º do 

Substitutivo nº 01/2014, que dá nova redação ao caput do art. 15 da LOMI, alterado 

pela Emenda nº 19, de 09 de maio de 2006. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2014. 

Art. 1º - Fica modificado a redação do Art. 3º do Substitutivo nº 01/2014, que passará a 

constar com a seguinte redação: "Art. 3º - Ficam revogados a letra "b" do inciso VII e o 

inciso X, do Art. 34 da Lei Orgânica do Município de Itapira". Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 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 

19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) PARECER nº. 

108/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2014.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2014, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Cria Zona Especial de Interesse Social - ZEIS", 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 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 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 109/2014.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 

ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Inclui os §§ 7º e 8º, ao artigo 52, da Lei Complementar nº 4.877/12", 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 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 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 15º) PARECER nº. 110/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

18/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

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

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

Complementar nº 18/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 5º 

da Lei Complementar nº 5.267/14", 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 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 

19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 16º) PARECER nº. 

111/2014.- Ao Projeto de Lei nº 68/2014.- 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 68/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos de Paulo da 

Silva, que "Denomina de Praça General Robert Stephenson Smyth Baden-Powell a 

rotatória existente na Rua Professor Fenízio Marchini, defronte a Academia da Saúde", 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 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 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 17º) PARECER nº. 112/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

69/2014.- 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 

69/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos de Paulo da Silva, que "Denomina 

logradouros públicos", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, por 

apresentar uma Emenda Supressiva, objetivando a retirada do Art. 2º do Projeto de Lei "sub 

studio", uma vez que a Rotatória do cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida 

dos Italianos já foi denominada através de Lei desta Casa, com a seguinte denominação: 

Praça Rádio Clube de Itapira. EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2014. Art. 1º - Fica 

suprimido do Projeto de Lei nº 69/2014, que denomina logradouros públicos, o Art. 2º, 

renumerando-se os demais artigos. 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 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

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

Casa aprova, menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes, a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para que as Comissões se 

reúnam para exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 64/2014 e suas respectivas emendas, 71, 

72 e 73/2014. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres. 18º) 

PARECER nº. 113/2014.- Ao Projeto de Lei nº 71/2014.- 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 71/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 

58.635,23.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 19º) PARECER nº. 114/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

72/2014.- 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 

72/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 38.200,00.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

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

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 20º) PARECER nº. 115/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

73/2014.- 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 

73/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores ao Educandário Nossa Senhora 

Aparecida", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 



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

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 21º) PARECER nº. 116/2014.- Ao Projeto de Lei nº 64/2014 

e Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03, 04 ,05 e 06/2014. 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 64/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos 

Alberto Sartori, bem como às Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2014, que 

"excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona", são de 

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

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

Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer, e a Casa aprova por 

unanimidade, a inversão da pauta devido ao tempo escasso do Expediente a fim de votar o 

Requerimento nº 267/2014. 22º) Requerimento nº. 00267/2014.- Voto de Congratulação 

com o Padre Silvio Joaquim Faria, organizadores, festeiros e comunidade católica Santa 

Clara de Assis, pelas festividades em louvor a santa padroeira. Autoria. Marcos Paulo da 

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

noite a todos. Gostaria de falar a todos um pouco sobre o histórico da comunidade de Santa 

Clara de Assis. Em 16 de dezembro de 1988 é fundada a Vila Penha do Rio do Peixe e com 

o decorrer dos anos foram se formando grupos de terços para as orações junto as famílias. 

Até se cogitou em formar uma Comunidade Católica onde a população poderia se reunir, 

mas tal projeto sempre foi adiado. No ano de 1999 o nosso padre José Eduardo Sartori 

mostrou o desejo de constituir a quinta Comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Penha, 

sob o patrocínio de Cristo Rei e depois por indicação de Dona Santina Inês foi apresentada 

a segunda padroeira chamada Santa Clara de Assis. No dia 17 de março de 1999, em missa 

solene realizada no Centro Comunitário José Carlos Miquelini, foi fundada e instalada na 

comunidade, tendo por padroeiros Cristo Rei e Santa Clara de Assis. Entre os anos 1999 e 

2005 todas as celebrações e festas da comunidade foram realizadas no Centro Comunitário. 

No dia 07 de agosto de 2005 a comunidade foi presenteada pela família da Sra. Carmem 

Ruette de Oliveira que doou a igreja construída nas imediações do Recinto Agropecuário 

sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A comunidade compreende no 

total 15 ruas e 450 famílias distribuídas em todo perímetro da Penha do Rio do Peixe. A 

comunidade também conta nos dias de hoje com o movimento Nossa Senhora do Rosário, 

Irmandade do Divino Espírito Santo, Irmandade Santa Clara, Grupo de Jovens Sagrado 

Coração, Grupo de Oração Santa Clara, Movimento Mãe Rainha, Pastoral do Dízimo, o 

Coral, as equipes de liturgia, equipes de festa, festeiros e a coordenação da comunidade. No 

ano de 2011 foi aclamada como padroeira titular da Comunidade do bairro Santa Clara de 

Assis, bem como na mudança do nome para comunidade Santa Clara de Assis nos 

documentos e arquivos por decisão da diocese. A comunidade se destaca por meio de suas 

festividades que ocorrem durante o ano e pela conservação de algumas tradições dos quais 

segue: Comemorações: Missa em ação de graça pelo aniversário da comunidade celebrado 



no dia 17 de março com grande solenidade. Missa em ação de graça pelo aniversário da 

instalação da Irmandade do Divino celebrado no dia 5 de maio. Semana Mariana de 25 a 31 

de maio com celebrações e missas em honra ao Divino Espírito Santo celebrado no mês de 

junho em conjunto com a Irmandade do Divino Espírito Santo, do qual é o padroeiro. Festa 

junina celebrada no terceiro sábado do mês de junho com missa festiva em honra aos 

santos: Santo Antonio de Pádua, São João Batista e São Pedro. Missa em ação de graças 

pelo aniversário de instalação e fundação da Irmandade Santa Clara celebrada no dia 2 de 

agosto. Missa em ação de graças pela doação de nossa capela celebrada no dia 7 de agosto. 

Festa solene em honra a padroeira Santa Clara de Assis celebrada de 1 a 11 de agosto. 

Missa em ação de graças pela primeira missa em nossa capela celebrada no dia 12 de 

outubro dentro das comemorações de Nossa Senhora Aparecida. Missa em honra a Nossa 

Senhora Aparecida padroeira titular de nossa capela celebrada no dia 12 de outubro com a 

processão e coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Missa em honra ao Santo 

Antonio. Quero parabenizar na pessoa do Juliano Amaral todos que contribuíram para essa 

grande realização. Muito Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Requerimento nº 267/2014. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão 

por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a 

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

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Substitutivo 01/2014 ao 

Projeto de Emenda a LOMI 01/2014,- que "Altera a redação do inciso VII e revoga a 

letra "b" e o inciso X do Art. 34 da Lei Orgânica do Município de Itapira, Emenda 

Supressiva nº 01/2014 e Emenda Modificativa nº 01/2014. Autoria: Décio Da Rocha 

Carvalho. Luiz Antonio Machado, Maurício Cassimiro de Lima e Pedro Tadeu Stringuetti. 

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

primeira votação o Substitutivo nº 01/2014 ao Projeto de Emenda a LOMI 01/2014. 

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

primeira votação a Emenda Supressiva nº 01/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2014. Aprovada 

por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0015/2014.- 

Cria Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 15/2014. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 

seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 15/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0016/2014.- Inclui os §§ 7º e 8º, ao artigo 52, da Lei Complementar nº 4.877/12. 

Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos novamente. Esse projeto de lei complementar 

deixou algumas dúvidas. Como foi explicado que o estatuto prevalece, gostaria de deixar 

frisado que estive participando da reunião das comissões. Gostaria que fosse proporcional 

pelo tempo, mas alegaram que isso não seria possível devido a situação da contabilidade. 

Existem alguns critérios que devem ser seguidos. Muitos professores tiveram dúvidas em 

relação ao projeto. Gostaria de agradecer os integrantes das comissões por ter participado 

das respectivas reuniões. Pude conhecer um pouco mais sobre o projeto. Agradeço o 

prefeito por enviar esse projeto de lei complementar a esta Casa de Leis. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos novamente. Na verdade o presente projeto, não somente por efeito contábil... 

Temos um sistema de pontuação. Uma pontuação que varia de 100 pontos decrescentes, no 

qual você perderia 15 pontos para perder o décimo quarto salário benefício. Quando for um 

sistema de proporcionalidade teríamos que adequar a cada dia do ano esse sistema de 

pontos. Teríamos que fazer 365 diferentes tipos de pontuação para que a adequação da 

presente lei fosse possível. Isso torna-se inviável. Boa noite a todos.” DESPACHO: 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0018/2014.- Altera o artigo 5º da Lei 

Complementar nº 5.267/14. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 18/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

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

unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0064/2014.- Excepciona 

desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. 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 64/2014. Aprovado em primeira 

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

Emendas Aditivas nºs 01 a 06/2014. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 64/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação as Emendas 

Aditivas nºs 01 a 06/2014. Aprovadas em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 



UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 64/2014 E EMENDAS ADITVAS NºS 01 A 

06/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0068/2014.- Denomina 

de Praça General Robert Stephenson Smyth Baden-Powell a rotatória existente na Rua 

Professor Fenízio Marchini, defronte a Academia da Saúde. Autoria: Marcos Paulo da 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 68/2014. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

68/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

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

Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0071/2014.- Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 58.635,23. 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 071/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0072/2014.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

38.200,00. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 072/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2014.- 

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

Educandário Nossa Senhora Aparecida. 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 073/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Agosto 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. 


