
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de novembro de 2013. 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. Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Hoje fiquei sabendo da concretização de mais uma terceirização realizada 

pelo prefeito municipal. É como disse anteriormente, ou seja, acredito que não haverá mais 

funcionários públicos. O prefeito está terceirizando tudo. Não seria melhor contratar novos 
funcionários do que terceirizar o setor público municipal? Em minha opinião, a Prefeitura 

Municipal desembolsaria menor valor caso contratasse novos servidores municipais. Cabe 

ressaltar que o dinheiro ficaria em nossa cidade. Gostaria de saber o motivo pelo qual o 

prefeito municipal está terceirizando o setor público municipal. A questão do lixo também 
foi terceirizada. Nossas ruas estão cada vez mais sujas. Muitas pessoas estão reclamando 

dessa situação. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Venho a esta tribuna para falar 
sobre duas indicações. As mesmas são muito simples. Uma delas faz referência ao bairro do 

Jardim Itamaracá e outra faz referência a Alameda Particular situada no mesmo bairro. 

Existe um campo de futebol na localidade sem iluminação adequada. A maior parte dos 

moradores do bairro trabalha durante o dia. É uma situação difícil, pois no período da noite 
não podem usufruir do campo de futebol devido a esse problema. Gostaria de solicitar do 

setor competente da Prefeitura Municipal para que resolva o problema. Devemos olhar com 

carinho a população que reside naquele bairro. Os moradores do bairro somente têm a 

agradecer. Outra reivindicação faz referência ao cruzamento da Rua Martinho Lutero com a 
Espírito Santo. É um cruzamento muito perigoso. Cabe ressaltar que o local não possui 

sinalização adequada. Na gestão passada vários moradores acabaram sinalizando o local 

por conta própria. São pequenas reivindicações que merecem a atenção da administração 

municipal. Campanhas sobre a prevenção de acidentes no trânsito são bem vindas. A 
população deve ser conscientizada periodicamente. Gostaria de pedir o apoio dos colegas 

vereadores para que essas reivindicações sejam aprovadas. Desse modo, acredito que o 

problema será resolvido o mais breve possível. No domingo ocorreu o encontro de jovens 
no município de Amparo. O evento pôde contar com a presença de muitos jovens 

Itapirenses. Gostaria de parabenizar a equipe que está trabalhando arduamente para que a 

Rua Alcides Lauri seja construída. Estive visitando o local e pude observar que os trabalhos 

estão bastante adiantados. Estive visitando o Hospital Municipal a fim de ver mais de perto 
a nova obra do local. Gostaria que a administração municipal olhasse com carinho as 

reivindicações dos moradores do bairro do Cubatão. Várias ruas do bairro estão 

deterioradas. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Quero agradecer a Deus pela vinda 

do pastor Elias para abençoar os trabalhos deste Legislativo nesta noite. Estou muito feliz 

pela presença do pastor Elias nesta Casa de Leis. Venho a esta tribuna para oficiar a 

Telefônica sobre um assunto muito importante. Estive passando pela estrada do bairro do 
Rio Manso e pude constatar que muitos postes estão irregulares. Muitos fios de telefone 

estão soltos nos postes. Cabe ressaltar que já ocorreram vários acidentes envolvendo os fios 



de telefones desses respectivos postes irregulares. Acredito que a direção da Telefônica 

deveria analisar a situação com muito carinho. Alguma medida preventiva deve ser acatada. 
Gostaria de solicitar o apoio dos demais colegas para que o problema seja sanado o mais 

breve possível. Muitos cabos estão soltos. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, 

nobres colegas, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada. Venho a esta tribuna 
com muita alegria para comunicar a população Itapirense que na sexta feira retomei as 

minhas atividades como médico ortopedista no Hospital Municipal. Depois de 113 dias de 

férias acumuladas impostas pela administração municipal, gostaria de dizer que ganhei uma 

liminar na justiça derrubando aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde havia decretado 
através de um ofício. Fico muito feliz pela justiça desta comarca por ter interpretado aquilo 

que a população Itapirense necessita. A liminar foi favorável em Itapira baseada na 

Constituição Federativa do Brasil. Foi perseguição política e profissional por parte da 

administração municipal. Estou muito feliz pela grandiosa receptividade das pessoas que 
trabalham no Hospital Municipal, assim como dos pacientes que necessitam dos serviços 

do SUS de nosso município. É muito gratificante ser bem recebido pelas pessoas. A justiça 

foi feita. Fico muito triste em saber que no sábado foi publicado uma matéria em um 

determinado jornal de nossa cidade alegando que abandonei 120 pacientes durante os 3 dias 
que não fui atender no CAIS. Não fui atender pelo fato de que estava tramitando um 

processo na justiça desde sexta feira anterior. Alegar que abandonei 120 pacientes é muito 

fácil. Acredito que o prefeito municipal e a Secretária de Saúde deveriam explicar o motivo 

pelo qual disponibilizaram 113 dias de férias a minha pessoa. Se em 3 dias cerca de 120 
pessoas ficaram sem meu atendimento médico, imaginem quantos pacientes ficaram sem 

atendimento durante esses 3 meses de férias que foram disponibilizados a minha pessoa 

pela administração municipal. Muitas mentiras não encobrem uma verdade. Estou 

retornando ao meu posto de trabalho. Sei que muitos funcionários foram perseguidos. É 
muito triste essa situação. A população clama por melhorias. É por esse motivo que fomos 

eleitos pela população Itapirense. Prejudicar um profissional é uma coisa. Prejudicar a 

população é outra. Estou a disposição de todos os Itapirenses que necessitam de meus 

cuidados. Podem ter certeza que como profissional e vereador desempenharei o meu papel. 
A população está analisando e cumprindo aquilo que está sendo feito nesta Casa de Leis. É 

muito importante deixar essa situação clara. A área da Saúde é a mais importante de uma 

cidade. Sem saúde não somos nada. Fiquei muito triste durante esses 113 dias. Gostaria de 

agradecer todos que me apoiaram, em especial o colega vereador César da Farmácia. O 
lado político e o lado profissional devem ser interpretados separadamente. Não pulei do 

barco do grupo, no qual ajudei a eleger. Fui empurrado do barco. É muito importante a 

população ter ciência desse assunto. Espero desempenhar, de forma digna, o meu papel de 
vereador. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a entrada do orçamento de 

2014 neste Legislativo. A participação da população é muito importante. As terceirizações 

não foram propostas de campanha dessa administração. Muita coisa deve ser explicada em 

relação ao orçamento. A população deve participar da Audiência Pública e cobrar dos 
vereadores deste Legislativo Municipal. A participação da população definirá os projetos da 

atual administração para os próximos 3 anos. É muito importante essa situação, pois através 

da adequação do orçamento teremos maior qualidade de vida. Quem espera por uma Itapira 

melhor deve participar das Audiências Públicas que ocorrerão nesta Casa de Leis. Obrigado 
e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa 

escrita e falada, funcionários desta Casa, público presente. Gostaria de agradecer a presença 

da Comunidade Cristã Caminho Novo. Tivemos uma recepção calorosa e muito importante 
para o nosso dia a dia. É uma forma de encontrarmos Jesus, a paz e trabalhar de forma 

digna e eficiente nesta Casa. Primeiramente venho a esta tribuna para falar sobre o projeto 



desenvolvido pela Secretaria de Cultura, juntamente com a participação da Secretaria de 

Educação. O projeto intitula-se “Planeta Água”. É um projeto muito importante que 
recebeu a colaboração da empresa Cristália. O projeto trouxe a todas as crianças entre 6 e 

11 anos de idade um pouco mais de interatividade sobre a Educação Ambiental. É muito 

importante esse trabalho porque as crianças são o futuro de nossa sociedade. Crianças com 

nível cultural melhor na educação ambiental resultará em um futuro melhor. Amanhã o 
setor da Saúde iniciará um treinamento proporcionado pela BD. É uma empresa que atua no 

ramo de materiais perfurocortantes. O curso será disponibilizado para evitar acidentes e o 

manuseio correto dos respectivos matérias. É um curso muito importante onde todos os 

funcionários do Hospital Municipal poderão elucidar suas dúvidas. Amanhã também será 
iniciada a capacitação dos agentes comunitários da Saúde. Os agentes comunitários são 

muito importantes, pois são multiplicadores de ação. Eles levam às pessoas assuntos de 

extrema importância. No dia 28 ocorreu o início da reforma do terceiro andar do Hospital 

Municipal. Gosto de salientar essa situação porque serão aplicados R$ 3.000.000,00 
somente no terceiro andar do hospital. É uma verba muito importante. Existe uma empresa 

capacitada, na qual a mesma está tomando os devidos cuidados para não criar problemas 

aos acomodados que estão no hospital. São pessoas que estão enfermas. Algumas mudanças 

deverão ser acatadas para que as melhorias sejam concretizadas. Outro assunto que gostaria 
de abordar está relacionado a um morcego contaminado com o vírus da raiva. Gostaria de 

deixar claro que a Secretaria de Saúde tomou as providências cabíveis. A vacinação de cães 

e gatos já foi iniciada. Um morcego pode trazer muitos danos a nossa população. Outro 

projeto iniciado essa semana faz referência aos enfermeiros. Os profissionais de 
enfermagem iniciarão o primeiro atendimento conforme tínhamos conversado nas reuniões 

com o prefeito. O profissional verificará os sinais vitais, as queixas principais e constatará 

se o paciente necessita de atendimento emergencial ou não. É uma forma de proporcionar 

melhor qualidade de atendimento a população de Itapira. Outros projetos serão implantados 
ao longo do tempo para que a qualidade no atendimento seja a melhor possível. Queria 

congratular-me com os integrantes do SIPAT. Cumprir as horas e estar em estabelecimento 

de Saúde é muito bom. O carinho e o amor proporcionado para com os pacientes enfermos 

é muito importante. Em minha opinião, o que a população mais deseja da classe médica é a 
humanização. Não importa onde e como está trabalhando. O importante é que se tenha 

amor a população. Devemos trabalhar com amor. O cidadão deve ser respeitado e tratado 

com carinho. Boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer 

uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 

de Outubro de 2013. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de 

Lei nº. 00182/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2014. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 
Projeto de Lei nº. 00183/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o Plano Plurianual pra o 

quadriênio de 2014/2017 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00184/2013.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 



Autoriza o Município de Itapira a receber a título de doação, sem encargos, imóvel 

pertencente ao DER/SP - Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

00185/2013.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar o Incentivo 
Financeiro do PMAQ-AB, concedido pelo Ministério da Saúde, em prol das Equipes da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal, e Unidades Básicas de 

Saúde (parametrizada), por meio de incentivo de desempenho. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 
2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00186/2013.- Em que o 

Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina estrada rural municipal no bairro do Machadinho de Augustinho Formigari. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) PARECER DE Nº 233/2013 Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 29/2013.- 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 Complementar nº 29/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Inclui o § 9º ao artigo 14 da Lei complementar 3.859/06, que regulamenta o regime 

próprio da Previdência Social do Município de Itapira e dá outras providências", são de 
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

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

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 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 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 8º) PARECER DE Nº 234/2013 Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 30/2013.- 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 Complementar nº 30/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Cria e aumenta número de cargos que especifica, de provimento efetivo, no Quadro de 
Pessoal da Prefeitura, na área de Esportes e Lazer", 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 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori - 
Presidente. 9º) PARECER DE Nº 235/2013 Ao Projeto de Lei Complementar nº 

31/2013.- 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 
Complementar nº 31/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

Concessão de Direito real de Uso de imóveis à empresa Ibilux Indústria de Materiais 

Elétricos Ltda", 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 05 de 
Novembro de 2013. 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00368/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Galvão Mendes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00369/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Leonilda Gertrudes Di Salvi Ferrari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00370/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Donizete Cardoso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2013.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Neide de Barros Rossi Nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00372/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Raineri Luiz Witter. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00373/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Leontina Aparecida Correa. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00374/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena de Souza Moraes. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00375/2013.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Anastácio Búbula. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00376/2013.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Antônio Auxiliador 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. 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. 19º) Requerimento nº. 00231/2013.- 

Voto de congratulação com o casal Miriam Ramonda Cavenaghi e Hortêncio Cavenaghi, 

pela comemoração de 63 anos de casamento, celebrado dia 24 de outubro de 2013. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 20º) Requerimento nº. 00232/2013.- Congratulação com os diretores, 

funcionários, e membros da CIPA da Prefeitura de Itapira, em nome da presidente Luciana 

Martins Parisi, pela realização de sua SIPAT. Autoria. Mauricio Cassimiro de Lima.  
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 



00233/2013.- Voto de Congratulação com a Sra. Adélia Sartori Coloço, pelo transcurso de 

seu 88º aniversário de nascimento, celebrado neste dia 05 de novembro. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00234/2013.- Oficiar à gerência regional da Telefônica/Vivo, 

solicitando que a mesma promova uma operação para retirada das sobras de cabos 
telefônicos dos postes da cidade. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00235/2013.- Voto de congratulação com o casal Júlia Fracarolli Gâmbaro e Mário 
Gâmbaro, pela comemoração de 58 anos de casamento, celebrado dia 29 de outubro de 

2013. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00236/2013.- Voto de Congratulação 
com o Sr. Sebastião de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00237/2013.- Voto de Congratulação 
com a Sra. Maria Virgínia de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00238/2013.- Requer ao Sr. prefeito Municipal, oficiar à direção da Viação Itajaí, 

solicitando que a mesma restabeleça o itinerário e os pontos de paradas na Vila Dr. José 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00239/2013.- Oficiar a secretária 

municipal de Saúde, para que possa disponibilizar o retorno da enfermeira chefe da UBS do 

Cubatão que permaneceu por mais de 10 anos na chefia da Unidade Básica de Saúde, e que 

além de excelente profissional é uma pessoa muito querida pela população do bairro. 
Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00240/2013.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal 
e o Presidente do SAAE, solicitando informações sobre a dívida atualizada do município 

com a Sabesp. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00241/2013.- Oficiar 

a secretária de Educação e a direção da Casa das Artes, solicitando cópia do balanço 

contábil do Projeto Batutinha referente ao 2º quadrimestre de 2013. Autoria. Rafael 
Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Indicação nº. 00610/2013.- Sugere a reforma da lixeira comunitária 
existente na estrada que dá acesso ao distrito de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 

00611/2013.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Inês Boretti Serra. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 32º) Indicação nº. 00612/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas 

cabíveis para instalação de pontos de iluminação pública nas ruas Gentil Leite e João 
Samora Filho no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 

00613/2013.- Sugere estudos no sentido de oferecer dispensação de medicação psiquiátrica 
suficiente para 60 dias em cada receita como faculta a lei, e não por 30 dias como 

atualmente vem sendo feito pela farmácia do Cais. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti.  

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

05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 

00614/2013.- Sugere a instalação de pontos de iluminação pública no campo de futebol 

próximo à alameda particular, no Jardim Itamaracá. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00615/2013.- Sugere implantação de sinalização de solo e reforço na sinalização indicando 

parada obrigatória na esquina das ruas Martinho Lutero e Espírito Santo, Jardim Bonfim. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00616/2013.- Sugere melhorias na rua Décio Queiroz Telles, 

principal via de acesso à Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 

00617/2013.- Sugere melhorias nas ruas Benedita Lemes Ramos e Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Vila Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 38º) Câmara Municipal de Mogi 

Guaçu: Convite para a solenidade de entrega do Título de Cidadão Guaçuano ao 

Reverendíssimo Senhor Bispo Astério Anor Sanches Madureira no dia 11 de Novembro de 
2013, às 20:30, neste Legislativo situado à Rua José Colombo, 235, Centro. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 39º) Conselho Municipal de Saúde de Itapira: Informações sobre a 

participação do Conselho nas deliberações sobre verbas públicas aplicadas na saúde e sobre 
os recursos vinculados exclusivamente em saúde. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Respostas em atenção a indicação nº 
188/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 

2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Copese: Solicitação de divulgação do 

vestibular do 1º semestre de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Associação 

Down de Itapira: Entrega da prestação de contas do 3º trimestre. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005117/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 
destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC SAI – 

PROJETO OLHAR BRASIL – CONSULTA COMP 09/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 3.009,59. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Caixa Econômica 

Federal: Notificação de celebração do Contrato de Repasse destinado à transferência de 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU) nº 786778 que tem por finalidade ME- 



Reforma e modernização do centro esportivo e de lazer Hideraldo Luis Bellini. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. 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 0029/2013.- Inclui o § 9º ao artigo 14 da Lei 

complementar 3.859/06, que regulamenta o regime próprio da Previdência Social do 

Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 029/2013. 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 029/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0030/2013.- Cria e aumenta número de cargos que especifica, de provimento efetivo, no 

Quadro de Pessoal da Prefeitura, na área de Esportes e Lazer. Autoria: José Natalino 

Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 030/2013. 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 030/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 0031/2013.- Autoriza a Concessão de Direito real de Uso de imóveis à empresa Ibilux 

Indústria de Materiais Elétricos Ltda. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 031/2013. 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 031/2013. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00213/2013.- 

Voto de Congratulação com funcionários, professores e alunos pelo Jubileu de Prata da 

Escola Municipal "Heitor Soares", comemorado no último dia 10 de outubro. Autoria: 
Mauricio Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 213/2013. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 
Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00219/2013.- 

Congratulação com o Presidente Acácio Gomes, diretores e associados do Clube da 



Saudade, pelo evento realizado em comemoração aos 44 anos de fundação do clube. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 219/2013. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Fico muito feliz pela iniciativa de vossa excelência. Gostaria de parabenizar o 

Sr. Acácio. Torcemos para que o Clube da Saudade traga muitas alegrias a população de 
nossa cidade. É um ambiente familiar e muito propício para o encontro de amigos e pessoas 

que realizam confraternizações no local. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00239/2013.- 
Oficiar a secretária municipal de Saúde, para que possa disponibilizar o retorno da 

enfermeira chefe da UBS do Cubatão que permaneceu por mais de 10 anos na chefia da 

Unidade Básica de Saúde, e que além de excelente profissional é uma pessoa muito querida 

pela população do bairro. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Recordo-me muito bem das pré-

conferências municipais que ocorreram nos bairros de nossa cidade. Estive conversando 

com os usuários da Unidade Básica de Saúde situada no bairro do Cubatão e fiquei sabendo 
que havia uma determinada integração entre os funcionários e a comunidade. A enfermeira 

que trabalhava naquela unidade foi removida da função. Isso acabou gerando um tremendo 

mal estar nos moradores daquela localidade. Essa pessoa estava a frente da Unidade Básica 

de Saúde há 10 anos. Certamente ela conhece a maior parcela das pessoas que residem 
naquela localidade. A população ficou desamparada em relação a mudança de função dessa 

excelente profissional. Gostaria imensamente que a Secretaria Municipal de Saúde 

repensasse no caso porque a população do bairro do Cubatão ficou sem chão. É um tipo de 

pessoa muito bem conceituada. Essa mudança repentina trouxe muito desconforto para os 
moradores do bairro. Recebi vários questionamentos em relação a essa mudança. Como 

vereador e fiscalizador dos atos públicos vejo que esse requerimento é de extrema 

importância. Deve haver uma explicação devido a mudança repentina de função. Gostaria 

que os nobres vereadores analisassem o votassem de acordo com sua consciência. Obrigado 
e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Dentro do quadro exposto, acredito que realmente temos uma funcionária de 

grande envergadura que atuava naquela Unidade Básica de Saúde. É uma funcionária que 

possui uma grade curricular muito boa, de extrema competência e muito querida. Tendo em 
vista todos esses requisitos, a nossa Secretária Municipal, visando melhorias no 

atendimento de nosso Hospital Municipal, optou por levar a funcionária até o mesmo. O 

atendimento abrangerá a coletividade Itapirense. Essa força de trabalho realmente é muito 
importante para a nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente. Quando a profissional foi transferida da Unidade de Saúde os moradores 

do bairro elaboraram um abaixo assinado. Foram recolhidas mais de 500 assinaturas. Cabe 
ressaltar que um grupo do bairro foi conversar com a Secretária Rosa a respeito dessa 

mudança. Muitos questionamentos foram abordados nessa discussão. Alguns moradores 

vieram até este Legislativo para solicitar uma conversa com o prefeito municipal. Haverá 

uma determinada rotatividade nas Unidades Básicas de Saúde. Essa profissional já atendeu 
muitas pessoas de minha família... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: Quinhentas assinaturas não é pouco. Tenho certeza que o bairro do Cubatão possui 

uma determinada identidade com essa profissional. A transferência dessa profissional não é 

justificável. Existem outras enfermeiras capacitadas no Hospital. Essa rotatividade somente 
atrapalhará a Rede Básica de Saúde. Querendo ou não a pessoa acaba adquirindo uma 

identidade com os moradores do bairro. São 10 anos à frente da Unidade de Saúde. Espero 



que analisem e votem favorável a solicitação dos moradores do Cubatão. Certamente a 

comunidade agradecerá os vereadores, o prefeito e a Secretária de Saúde. Obrigado... 
Continuando o orador: Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 239/2013. Rejeitado menos 3 votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00240/2013.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e o 

Presidente do SAAE, solicitando informações sobre a dívida atualizada do município com a 

Sabesp. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00241/2013.- Oficiar a secretária de Educação e a direção da Casa das 

Artes, solicitando cópia do balanço contábil do Projeto Batutinha referente ao 2º 
quadrimestre de 2013. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a 

Indicação nº 00583/2013.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando o pagamento de 
adicional de insalubridade aos funcionários do setor da Saúde. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. Luiz Antônio Machado Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 583/2013. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Em única discussão a Indicação nº 00614/2013.- Sugere a instalação de pontos de 

iluminação pública no campo de futebol próximo à alameda particular, no Jardim 

Itamaracá. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 614/2013. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Novembro de 2013. 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. 


