
ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de novembro 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. Gilberto 

Rene Dellargine. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Como anunciei anteriormente, é com profundo sentimento 

de pesar que informo o falecimento do empresário e ex-vereador Sr. Gilberto René 

Dellargine. Ele nos deixou no último sábado aos 78 anos de idade. O Sr. Gilberto era 

administrador de empresas e foi um dos sócios proprietários da extinta Defesa. Ele também 

foi vereador na 13ª legislatura, entre os anos de 2001 e 2004. Foi eleito com 666 votos 

através do partido PFL e integrou as comissões de Finanças e Orçamento, Agricultura e 

Meio Ambiente nos anos de 2001 e 2002. Em 2003 foi suplente da Comissão de Ética nesta 

Casa de Leis. O senhor Gilberto era casado com a Sra. Neusa Ribold Cini Dellargine e 

deixa os filhos Gilberto, César, Maria Olívia, noras e neto. Foi uma pessoa ética e honesta 

que sempre se dedicou as entidades assistenciais de nosso município. Especificamente, 

trabalhou e fez parte da Diretoria da APAE. O Sr. Gilberto faleceu, mas deixou um legado 

de coisas boas em prol de nossa cidade. Como homem público, cidadão e pai de família 

sempre participou da política Itapirense. Dignificou o Poder Legislativo, assim como as 

pessoas que nele votaram e confiaram. Deixo um grande abraço a família. O Sr. Gilberto 

passou por essa vida, mas deixou as marcas boas. Trabalhou e dignificou seu nome. 

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 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 39ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 11 de Novembro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro 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 aos Ofícios: 2º) 

Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas referente ao mês de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos 

de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0024/2014.- Em que o Sr. 

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

Altera a redação do Artigo 45 da Lei Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012. 



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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0025/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de 

Pessoal do SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

havendo mais Projetos de Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos 

de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 00103/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Desafeta área pública localizada no 

Parque Industrial Juvenal Leite. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

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

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00104/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica "Deus, Justiça e Caridade" 249 e a Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica "Luz do Terceiro Milênio" 3066, a Instalar um Marco Maçônico na rotatória 

localizada na Avenida Brasil e dá outras disposições. 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 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei passamos aos Pareceres e Projeto de Decreto 

Legislativo. 7º) PARECER nº. 146/2014.- A BIOGRAFIA DO ILUSTRE CIRURGIÃO 

DENTISTA E ADVOGADO ROMEU PEREIRA DE SOUZA. A Comissão de Ética, 

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

do ilustríssimo cirurgião dentista e advogado Dr.  ROMEU PEREIRA DE SOUZA, 

apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade 

de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2014, 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 dentista e advogado 

Romeu Pereira de Souza. ROMEU PEREIRA DE SOUZA, nasceu na cidade de Coluna, 

Minas Gerais, indo residir logo depois em Belo Horizonte, filho do casal José Pereira de 

Souza e Hercy Lopes Pereira de Souza. Casado com Malvina Aparecida Colferai Pereira de 

Souza , cuja união adveio os filhos André Colferai P. de Souza e Thiago Colferai P. de 

Souza, falecido. O renomado Dr. Romeu Pereira de Souza possui graduação em 

Odontologia, pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, formando-se no 

ano de 1964. Veio para Itapira para iniciar suas atividades profissionais no Hospital 

Américo Bairral, trabalhando por 35 anos até sua merecida aposentadoria. Atuou ainda 

junto à Instituição Américo Bairral como Diretor por três anos. Após sua merecida 

aposentadoria, o Dr. Romeu Pereira de Souza cursou a Faculdade de Direito, formando-se 

em Bacharel em Ciências Jurídicas e iniciou suas atividades como advogado junto ao 

Laboratório Cristália, onde atua como Assessor Jurídico do Departamento de Licitações. 

Destaca-se por ter sido o primeiro presidente da APAE de Itapira, prestando prestimosos 

trabalhos junto àquela respeitável entidade. Sua vasta carreira de dentista e jurista, bem 



com o seu trabalho junto às instituições beneficentes 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 14/2014. É este o Parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 8º) PARECER nº. 147/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

14/2014.- 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 14/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que 

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo dentista e 

advogado Dr. Romeu Pereira de Souza", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

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

Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 9º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 0014/2014.- 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 dentista e advogado Dr. Romeu Pereira de Souza. 

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

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

mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 10º) 

PARECER nº. 148/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2014.- As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

13/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a 

realização de Sessão Solene, para início das homenagens aos 80 anos de vida do 

consagrado professor José de Oliveira Baretto Sobrinho”, são de parecer favorável, eis que 

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

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

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

Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 11º) 

PARECER nº. 149/2014.- Ao Projeto de Lei nº 88/2014.- 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 88/2014, de autoria do nobre 

Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Denomina de APARECIDO DE OLIVEIRA 

AMARAL a Rotatória existente defronte ao Recinto Agropecuário Carmem Ruete de 

Oliveira e o Canteiro central defronte a APAE", após minudentes e acurados estudos, 

acordaram por REQUERER 180 (cento e oitenta) dias de adiamento da propositura. Quanto 

ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado menos quatro votos dos Vereadores Srs. 



César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e Juliano Feliciano. 

DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) PARECER nº. 150/2014.- Ao Projeto 

de Lei nº 90/2014.- 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 90/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Denomina de 

PEDRO PAULO DE ALMEIDA (PEPE) o campo de futebol existente no complexo do 

Betinho, no bairro São Francisco", após minudentes e acurados estudos, acordaram por 

REQUERER 180 (cento e oitenta) dias de adiamento da propositura. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste em relação aos 180 dias 

de adiamento da matéria. Uma delas não possui o artigo 47º e será encaminhada para as 

comissões a fim de ser discutida e votada. Isso seria a minha indignação. Obrigado. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo uma falta de 

critério nesta Casa de Leis, principalmente por parte dos vereadores que votaram favoráveis 

ao adiamento, porque há alguns minutos discutimos com os vereadores da bancada da 

oposição a respeito do projeto nº 104/2014, de autoria do senhor prefeito municipal. O 

projeto, praticamente, versa sobre o mesmo assunto. Acho que é uma falta de respeito para 

com as pessoas que estão sendo agraciadas no parecer anterior. É uma falta de respeito com 

o Pépe e com o Aparecido de Oliveira Amaral. É uma falta de coerência dos nobres 

vereadores. É matéria que veio através do prefeito. Vocês devem se portar de forma 

criteriosa, mas respeitando as pessoas homenageadas. É uma enorme falta de critério por 

parte dos vereadores, pois assuntos que se relacionam, mas alguns pedem para ser 

encaminhado à Ordem do Dia a fim de ser discutido e votado ao passo que outros pedem 

adiamento de 180 dias. Isso deve ser explicado para as pessoas que estão sendo agraciadas. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: 

“Gostaria de responder ao Dr. Rafael que foi uma decisão dos integrantes das comissões. 

Ninguém está desfazendo das pessoas. Essas pessoas merecem algo maior. Nossa decisão 

foi essa. Esse tipo de homenagem é pequeno. Vamos fazer uma homenagem maior. 

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

LIMA: “Primeiramente, Dr. Rafael, não é Pépe e sim Pepe. Ele trabalha no Departamento 

de Esportes. É uma pessoa que esteve junto ao esporte Itapirense. Ele se confunde com a 

história da carreira do Pepe. Em conversa, dentro das comissões, decidimos por tentar uma 

homenagem maior a essas pessoas e não simplesmente adiar. O adiamento veio por esse 

motivo. São pessoas, realmente, meritórias e que trabalharam dentro de nossa cidade. O 

Pepe ainda é vivo. Uma homenagem em vida é muito importante e linda. Estamos 

programando uma situação que venha trazer à altura. Obrigado.” DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 13º) PARECER nº. 151/2014.- Ao Projeto de Lei nº 93/2014.- 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 93/2014, de 

autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Autoriza o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto - SAAE - a debitar nas contas de água de seus usuários doações de valores 

em favor da APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS", após 

minudentes e acurados estudos, acordaram por REQUERER 15 (quinze) dias de adiamento 

da propositura. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. A seguir, 

o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 14º) PARECER nº. 152/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

100/2014.- 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 

100/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Transferência dos 

imóveis doados pela lei 3.098, de 28 de maio de 1999, à empresa Aramatel Produtos 

Técnicos e Aramados Ltda., para empresa Multigrades Aramados Ltda. - EPP, 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 

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 18 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 153/2014.- 

Ao Projeto de Lei nº 102/2014.- 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 102/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori,  

que "Denomina de RAQUEL APARECIDA CRUZ DE SOUZA a Academia ao Ar Livre 

existente na Praça Herbert de Souza - Complexo do Betinho, no bairro São Francisco", são 

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

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, 

eis que é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo 

tributam à saudosa senhora Raquel Aparecida Cruz de Souza, que foi uma cidadã honrada, 

querida por todos, pelo seu trabalho junto a comunidade na qual residia. É este o parecer. 

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

Caio", aos 18 de Novembro 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. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00493/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zulmira Luciano Sebastião. 

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

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

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00494/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Fernandes Mira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



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

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00495/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Clemente Ferreira de Mello. 

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

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

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00496/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Zenaide Monteiro de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00497/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Pachiolli Pinto. 

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

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

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00498/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Roberto Bizon. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00499/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Pereira dos Santos. 

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

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

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00500/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Mara Rosana Grutilan. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

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

Pesar nº. 00501/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Ex Vereador Sr. Gilberto René 

Dellargine. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00502/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Filomena de Jesus Ramos. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00503/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio 

Fernando do Nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro 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. 00398/2014.- 

Oficiar Sr. Prefeito Municipal, para que todo reajuste da tarifa de água e esgoto seja feito 

através de projeto de lei enviado a esta Casa para análise dos vereadores. 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 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00399/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Salvador Gilberto de Lima, pelo transcurso de seu 75º aniversário de nascimento, celebrado 



dia 11 de novembro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO 

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

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00400/2014.- Voto de 

Congratulação com o ex-vereador, Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00401/2014.- Requer a convocação da Sra. Josemary Apolinário Cipolla, diretora da 

Vigilância Epidemiológica, para esclarecimentos na Câmara Municipal a respeito da 

situação da dengue no Município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00402/2014.- Voto de Congratulação com o Dr. Ricardo Álvaro Pereira 

de Moraes dos Santos, recém-formado pela Faculdade de Medicina da PUC Campinas. 

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

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

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

Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00403/2014.- Requer oficiar a Secretária 

Municipal de Saúde e a direção do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril, para 

que informe a esta Casa de Leis, a situação financeira e os serviços que estão sendo 

prestados ao município junto ao órgão. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento 

nº. 00404/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a instalação de um 

semáforo no cruzamento da Av. Brasil com a Rua Santa Terezinha, bairro dos Prados. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

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

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

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00405/2014.- Requer oficiar a direção 

da Viação Itajaí, para que informa a esta Casa de Leis, o cronograma do funcionamento dos 

ônibus nos bairros da cidade nos finais de semana e feriados. Autoria. Rafael Donizete 

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

noite a todos. Estive ouvindo alguns funcionários públicos que trabalham diuturnamente. 

Muitos pediram esclarecimentos por parte da viação Itajaí. Ela é responsável pelo 

transporte público do município. Nos finais de semana e feriados existem muitas 

reclamações porque o cronograma diminui substancialmente com relação aos horários. É 

importante salientar que muitas pessoas não tem dinheiro para pagar um taxi ou outro meio 

de transporte para se deslocar até o ambiente de trabalho. Pude constatar essa situação no 

feriado do dia 24 de outubro. Várias pessoas acordaram mais cedo devido ao feriado e ao 

itinerário do transporte. Ouvindo diversos trabalhadores, principalmente os trabalhadores 

do período da tarde, cheguei a conclusão que muitas empresas não param. Os trabalhadores 

devem ter, ao mínimo, transporte público para se deslocar até suas residências. Por 



obrigatoriedade temos que cobrar a administração. Os cidadãos merecem esse tipo de 

serviço. Vamos cobrar os devidos benefícios da administração. É uma forma de 

disponibilizar respostas as pessoas que utilizam o transporte público de Itapira. Obrigado.” 

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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a 

inversão da pauta a fim de que seja lido o Requerimento nº 408/2014. 35º) 

Requerimento nº. 00408/2014.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista 

Itapirense Thiago de Menezes, recém-empossado membro da Aconbras - Associação dos 

Cônsules no Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Parabéns ao jornalista e escritor 

Thiago de Menezes, recém-empossado membro da Aconbras (Associação dos Cônsules no 

Brasil). Peço para que aguarde, pois no intervalo da sessão faremos a foto dessa 

homenagem. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que a leitura do Parecer. 

36º) PARECER nº. 154/2014.- Ao Projeto de Lei nº 104/2014.- 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 104/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a Augusta e Respeitável Loja Simbólica "Deus, Justiça e 

Caridade" 249 e a Augusta e Respeitável Loja Simbólica "Luz do Terceiro Milênio" 3066, 

a Instalar um Marco Maçônico na rotatória localizada na Avenida Brasil e dá outras 

disposições", 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 18 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Esgotado o tempo Regimental, 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 nº 

00100/2014.- Autoriza a Transferência dos imóveis doados pela lei 3.098, de 28 de maio de 

1999, à empresa Aramatel Produtos Técnicos e Aramados Ltda., para empresa Multigrades 

Aramados Ltda. - EPP, e dá outras providências. 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 100/2014. Aprovado em primeira votação por 

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

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

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00104/2014.- Autoriza a Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica "Deus, Justiça e Caridade" 249 e a Augusta e Respeitável Loja 

Simbólica "Luz do Terceiro Milênio" 3066, a Instalar um Marco Maçônico na rotatória 

localizada na Avenida Brasil e dá outras disposições. 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 104/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto 



o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Do mesmo modo que votei favorável ao 

projeto de lei, gostaria que os membros das comissões repensassem em relação aos outros 

projetos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00388/2014.- 

Congratulação com o jovem estudante Adenílson José Rodrigues Júnior, da Etec "João 

Maria Stevanatto", pela medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 388/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00393/2014.- 

Voto de Congratulação com o Sr. João Momesso, pelo transcurso de seu 100º aniversário 

de nascimento, celebrado dia 06 de novembro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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. "Vereador Antonio Caio", aos 

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00395/2014.- Voto de Congratulação com os integrantes do Guarani EC, 

pela conquista do título de Campeã da Copa Itapira de Futebol Máster. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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. "Vereador 

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

Em única discussão o Requerimento nº 00398/2014.- Oficiar Sr. Prefeito Municipal, para 

que todo reajuste da tarifa de água e esgoto seja feito através de projeto de lei enviado a 

esta Casa para análise dos vereadores. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 398/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos 

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

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00401/2014.- 

Requer a convocação da Sra. Josemary Apolinário Cipolla, diretora da Vigilância 

Epidemiológica, para esclarecimentos na Câmara Municipal a respeito da situação da 

dengue no Município. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, 

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

requerimento, de autoria do nobre vereador Rafael Donizete Lopes, veio de encontro com 

uma situação que o município está enfrentando. Outros municípios também estão 

enfrentando. De antemão, gostaria de passar algumas ações, na qual a Secretaria de Saúde e 

Vigilância Epidemiológica estão fazendo. Hoje temos vários fatores em atuação em nosso 

município contra a questão da Dengue. Um dos primeiros fatores é o levantamento da 

identificação sobre os focos de dengue. É feita uma triagem nas regiões onde ocorreu a 

incidência da dengue. Está sendo feito o levantamento dos criadouros de casa em casa. O 

trabalho não está sendo feito somente na região afetada, mas em todo o município. Quando 



são encontrados os criadouros é feita a busca ativa por todo bairro. Logo em seguida é 

realizada a nebulização. Além de tudo, a Secretaria de Saúde uniu os agentes comunitários 

de saúde junto aos agentes de saúde. Uma vez por semana, em cada Unidade Básica de 

Saúde, é realizada uma busca por todo o bairro. É realizada uma explicação aos moradores 

sobre as causas da dengue e como combater a dengue. Outra atitude muito louvável da 

Secretária da Saúde foi a criação da sala situacional. O Executivo, primeiramente, deve dar 

o exemplo. Essa sala situacional foi feita da seguinte forma: Todas as secretarias uniram-se. 

Através da coordenação da Secretária da Saúde foi estabelecido um plano de metas 

relacionada a cada secretaria para evitar a dengue. Por exemplo: Obras e Serviços Públicos; 

Temos os próprios públicos, ruas e galerias, na qual serão feitas através de um plano de 

gerenciamento da própria Secretária de Obras. O SAAE tem a sua parte. Será feito um 

plano de gerenciamento a fim de evitar a dengue. A Secretaria de Educação, através de 

atos, realizará um plano de como deixar as escolas limpas e longe do transmissor da 

dengue. A Secretaria de Cultura, dentro de seus próprios públicos, também conscientizará a 

população através de seu plano de gerenciamento. Portanto, cada Secretaria de nosso 

município elaborou um plano gerencial para combater a dengue. A Secretaria de Saúde está 

fazendo seu trabalho através de panfletos, outdoors, dentre outras situações. O referido 

requerimento é bem vindo nesta Casa. A Josi, nossa colega da Vigilância Epidemiológica, 

está desenvolvendo um enorme e importante trabalho. Esse tipo de trabalho abrange o ano 

todo. O trabalho não vai parar. Cabe ressaltar que Itapira é o município com menor 

incidência de casos na região. Essas informações vêm a calhar nesse momento. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa 

noite a todos. Somente gostaria de comentar o fato de que existem pessoas que oferecem 

resistência em relação a realização de vistoria em algumas residências. Gostaria de solicitar 

a compreensão da população em geral. É muito importante no controle dos vetores. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 401/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00402/2014.- Voto de Congratulação com o Dr. 

Ricardo Álvaro Pereira de Moraes dos Santos, recém-formado pela Faculdade de Medicina 

da PUC Campinas. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00403/2014.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde e a direção 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril, para que informe a esta Casa de Leis, a 

situação financeira e os serviços que estão sendo prestados ao município junto ao órgão. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 403/2014. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, César Augusto da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00404/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

instalação de um semáforo no cruzamento da Av. Brasil com a Rua Santa Terezinha, bairro 



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

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. A programação de instalação 

desse semáforo foi alterada para a Rua Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida dos 

Italianos. Isso ocorreu em virtude de maior necessidade. Porém, já está sendo 

providenciado para o início de janeiro o novo processo de licitação. Realmente existe um 

enorme fluxo de veículos e pedestres na localidade. Cabe ressaltar que a Rua Embaixador 

Pedro de Toledo com a Avenida dos Italianos necessitava de maior atenção. Resolveu, e 

muito, os problemas que se encontravam naquela localidade. O Governo acata as 

prioridades. Portanto, a prioridade naquele momento era a Rua Embaixador Pedro de 

Toledo com a Avenida dos Italianos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Líder do prefeito, fico muito 

contente, em partes, com sua resposta. Quando foi anunciado a instalação do referido 

semáforo, acredito que já estava instalado o equipamento da Rua Embaixador Pedro de 

Toledo. Após a instalação... Inclusive, o vereador Joilson está presente nesta Casa. 

Desculpe-me, mas foi isso que havia colocado nesta Casa. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

justificativa do nobre líder do prefeito... Para quem reside próximo ao cruzamento da 

Avenida Brasil com a Rua Santa Terezinha. Gostaria de dizer, nobre Dr. Maurício, que 

estatisticamente é uma das vias onde ocorrem mais acidentes em todo município de Itapira. 

Vejo que é prioridade o que deixa de ser prioridade. A resolução do problema onde foi 

colocado o semáforo é uma medida muito importante. Resolveu o problema da Avenida dos 

Italianos com a Rua Embaixador Pedro de Toledo, mas gostaria, imensamente, que a 

administração analisasse porque é um dos pontos de cruzamento do município que gera 

muitos riscos a vida dos cidadãos. Já ocorreram vários acidentes naquele local. É um 

problema vindo de muitos anos. Basta conversar com o proprietário da banca de jornais 

situada defronte a igreja. Posso levar o senhor até essa banca. Acho que devemos ter 

cuidado quando se fala em prioridades e o que deixa de ser prioridade. O discurso de vossa 

excelência requer certa análise. É um local muito perigoso. O semáforo poderia ser 

instalado no mesmo tempo hábil... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima: Quando falamos em prioridades vale lembrar que a gestão não deixou aquela 

região desamparada. Existiram atitudes muito importantes. Prova disso é o não 

estacionamento dos dois lados da via e a colocação de dois redutores de velocidade tipo 

lombada situados abaixo da igreja. Essas medidas também colaboraram na diminuição do 

número de acidentes. Obviamente existe um enorme número. Por esse motivo a 

administração não deixará de fazer. A Avenida dos Italianos, onde existe enorme 

deslocamento de caminhões, e a Rua Embaixador Pedro de Toledo, via com expressivo 

deslocamento de veículos em horário de pico, praticamente tornava-se impossível o trânsito 

nesse cruzamento. Foi prioridade pelo próprio fluxo de veículos do município. Será 

instalado o semáforo logo no início do ano. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado, 

vereador. Volto na mesma tecla. Vejo que devem priorizar aquele trecho porque é um local 

de enorme fluxo de veículos. Estatisticamente existe enorme número de acidentes no local. 

Analisem e que se faça política dentro do setor competente da Prefeitura Municipal para 

que esse semáforo seja colocado em tempo hábil. As pessoas que utilizam a via sentem na 

pele o risco que correm. Concordo que algumas melhorias foram concretizadas, mas 



gostaria de dizer que esse tipo de indicação já foi elaborada no ano passado. Não estamos 

discutindo um assunto recente. A matéria já foi aprovada no ano passado. Justificar o que é 

prioridade e o que deixa de ser prioridade, em minha visão como vereador... Estamos 

atrasados há mais de um ano. A matéria foi aprovada por unanimidade no ano passado. 

Devemos explicar para a população. Não estamos discutindo um assunto recente, mas sim 

um assunto aprovado no ano passado. Foi um companheiro de bancada de vossa excelência 

que apresentou a matéria no ano passado. O vereador Joilson é da bancada da situação e 

não da oposição. Vamos analisar. Tenho certeza que nesse intervalo de um ano ocorreram 

muitos acidentes naquela confluência. Esses acidentes poderiam ser evitados. Completará 

outro aniversário e a instalação do semáforo, até o presente momento, não foi concretizada. 

Pintura de solo, foi feita, mas o semáforo é o melhor educador de trânsito. Vamos educar a 

população que transita por aquele local. É um local perigoso e muito crítico do trânsito de 

Itapira. Esperamos que não complete outro aniversário. Devemos priorizar. Adiar matéria 

virou norma do grupo da situação. Discutir assuntos que foram aprovados no ano passado 

causa certa estranheza. Fica esse pedido. Vamos colocar. Certamente a matéria ficará para o 

próximo ano. Caso ocorrer outro acidente, acredito que o prefeito e os vereadores serão 

cobrados. Portanto, vamos colocar o pé no acelerador a fim de instalar o semáforo. É uma 

necessidade. O nobre vereador somente está solicitando melhores informações. A 

população quer ação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Queria fazer um comentário muito sucinto 

sobre o assunto. Existe uma lei que rege a possibilidade de instalação ou não de um 

semáforo. São os recursos. Se eles não existem é preciso consegui-los. Às vezes, isso 

necessita de tempo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 404/2014. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, César Augusto da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: 

“Votei contrário porque como já foi explanado nesta Casa, acredito que no início de janeiro 

estará sendo instalado o semáforo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Estive conversando com o prefeito a 

respeito da indicação e o mesmo disse que será instalado no início do ano. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável, 

pois é um requerimento referente as Indicações aprovadas no passado. Cabe ressaltar que 

fui cobrado no bairro dos Prados. Não estou de acordo com que o líder do prefeito disse 

anteriormente. Logo após a instalação do semáforo na Avenida dos Italianos foi 

comunicado que a administração também instalaria na Rua Santa Terezinha. Essas 

informações saíram na rede social da administração. Consta data e fotos. Obrigado.” A 

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

levantamento do nobre vereador com relação ao assunto, caso realmente consta em rede 

social, deve ser analisado. Vamos suspender a sessão por cinco minutos a fim de 

constatarmos quem realmente está com a razão. Espero, senhor presidente, que durante esse 

intervalo não ocorra nenhum tipo de acidente na localidade. Votei favorável a matéria. 

Conforme o nobre vereador Juliano anunciou para a população, em janeiro de 2015 o 

semáforo deverá estar instalado. Vamos aguardar. Faltam poucos dias. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Justifico meu voto 



contrário. As informações foram trazidas ao vereador. Todo esse dizer e não dizer que 

acaba caindo em uma situação quase que constrangedora dentro desta Casa... Se vai ocorrer 

a instalação e se as informações sobre a situação foram trazidas, acredito que não temos o 

porquê abrir uma discussão ampla sobre o assunto. Caso o equipamento não seja instalado, 

a oposição está nesta Casa para cobrar. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. 

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

Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00376/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal, estudos para manter abertas no horário de almoço as Secretarias de Educação, 

de Promoção Social e o Procon, instalando o regime de revezamento. Autoria: Marcos 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 376/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a 

Indicação nº 00398/2014.- Sugere construção de uma ponte interligando o Conjunto 

Habitacional São Judas Tadeu à Av. dos Italianos. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação a Indicação nº. 398/2014. Rejeitada menos quatro votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e Juliano Feliciano. 

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

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 

00403/2014.- Sugere estudos para implantação de um sistema de Fisioterapia Móvel no 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 403/2014. 

Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única 

discussão a Indicação nº 00406/2014.- Sugere contratação de Psicopedagoga para atuar na 

Rede Municipal de Ensino. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 406/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. 

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

Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00407/2014.- Sugere execução de 

obras de reurbanização e revitalização na Praça da Árvore. Autoria: César Augusto da 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 407/2014. Rejeitada menos três votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. 

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

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 

00408/2014.- Sugere execução de pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Tereza 

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

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 408/2014. 

Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Fiquei muito feliz com a aprovação da matéria. Fiz a indicação no ano 



passado. Quem sabe agora sai. Já fiz essa indicação em outras legislaturas. Obrigado.” 

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

18 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a 

Indicação nº 00409/2014.- Sugere denominar de Antônio Antonelli o conjunto 

habitacional a ser construído próximo ao Conjunto Hélio Nicolai. Autoria: Décio Da Rocha 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 409/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

18 de Novembro 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. 


