
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de abril de 2014. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º 

Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: 

“Boa noite. Tenho ouvido algumas notícias no sentido de que estaria atendendo em meu 

posto médico, situado na Vila Ilze, apenas 8 consultas em um período de 4 horas. Isso não é 

verdade. Continuo atendendo a uma quota de 20 consultas a cada quatro horas. Nos demais 

postos de saúde costumo atender 16 consultas. O que na verdade ocorreu é que tentamos 

implantar um sistema onde 8 vagas seriam destinadas ao pessoal de livre demanda que vai 

em busca de uma consulta no período da manhã e outras 8 vagas seriam destinadas para 

consultas agendadas. Esse método não deu certo por várias razões, mas o principal é que 

uma parte das pessoas que tinham suas consultas agendadas acabavam não comparecendo. 

Outra coisa que gostaria de comentar está relacionada a pavimentação que foi realizada na 

Rua Bandeirantes. Foi uma indicação, de minha autoria, elaborada no ano passado. Esse 

ano elaborei a mesma indicação juntamente com o vereador Joilson. Ficou um serviço 

muito bom. Era uma rua com piso muito irregular. Achei que não conseguiriam realizar um 

serviço bom naquele local devido a grave situação que a via se encontrava. Sei que prover 

melhorias na cidade é obrigação do Poder Público, mas a qualidade do serviço provém 

muito da capacidade de quem faz. Então, está de parabéns o Fifo e toda sua equipe. Espero 

que vocês consigam repetir a dose na Rua Minas Gerais. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

gostaria de ler um ofício especial direcionado a todos os excelentíssimos senhores 

vereadores. “Venho hoje, respeitosamente, à presença dos nobres vereadores desta Casa de 

Leis retratar-me em público quanto ao episódio da votação da indicação 186/2014, de 

minha autoria, que sugere, em caráter de urgência, a execução de reformas e melhorias nos 

sanitários da Praça Bernardino de Campos e da Rodoviária Municipal, sendo que essa 

indicação foi aprovada por unanimidade de todos os vereadores na sessão passada e 

explicar que o erro se deu graças a uma falha de comunicação minha e da assessoria de 

gabinete. Dizer, ainda, que quanto do esclarecimento do mérito da matéria, de imediato, 

retratei-me através de rede social na impossibilidade de falar com cada um dos nobres 

vereadores, oportunidade esta, que faço nesse momento me retratando com cada um dos 

vereadores. Aproveito a oportunidade para reiterar aos nobres colegas meus protestos de 

estima, respeito e admiração.” Hoje está entrando algumas indicações de minha autoria e 

me direciono, especificamente, a comunidade do Tanquinho. Algumas pessoas me 

procuraram há alguns dias. Elaborei uma indicação para que a Secretaria de Saúde possa, 

dentro daquilo que possui no cronograma em relação as agentes comunitárias de Saúde, 

deslocar uma agente comunitária do bairro Machadinho para atender os anseios da 



população do bairro do Tanquinho. É um problema devido a ausência da profissional. É 

muito importante elaborar essa indicação para que na ausência de determinado profissional 

a Secretaria Municipal de Saúde possa remanejar outros profissionais no lugar. A 

população não pode ficar sem esse tipo de benefício, uma vez que a agente comunitária de 

saúde é a linha de frente dentro da Secretaria Municipal de Saúde para que haja boa 

execução no serviço de atenção básica de saúde. É essencial que essa agente comunitária de 

saúde esteja presente na comunidade. Caso não haja agente comunitária disponível, 

acredito que está faltando uma peça essencial dentro do organograma da Secretaria 

Municipal de Saúde. A população não deve ser penalizada devido a ausência dessa 

profissional nos respectivos bairros. Também faço um pedido, através de indicação, 

solicitando, dentro da área da Saúde, a compra urgente de esfigmomanômetro. É um 

aparelho com a finalidade de medir a pressão das pessoas. Espero contar com os nobres 

vereadores porque é um material essencial dentro do serviço de Saúde. Todos os setores 

possuem déficit a respeito do aparelho. É um problema que deve ser resolvido para que os 

profissionais da área desenvolvam suas funções com qualidade. Obrigado.” Não havendo 

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

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

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

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos 

trabalhos por 15 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

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

constantes do Expediente. 1º) Em discussão e votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 22 de Abril de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Passamos ao Projeto de Decreto Legislativo. 2º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 007/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

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

Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o 

biênio de 2013/2014. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

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

de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 009/2014.- Em que o Sr. José 

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

o inciso I, do artigo 27, e revoga os parágrafos 1º e 3º do artigo 70 da Lei complementar 

4.877 de 04 de abril de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

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

de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0042/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a alínea "a" do art. 2º da Lei 

nº 5.223/14, que autoriza o Executivo Municipal a firmar operações de crédito com a Caixa 

Econômica Federal - CEF, através do Programa Saneamento para Todos. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0043/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 

1.899 de 10 de fevereiro de 1987. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0044/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 1.208 de 

1º de dezembro de 1975. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 7º) Emenda Aditiva de nº. 

002/2014 ao Projeto de Lei nº 35/2014.- Acrescenta-se dispositivos ao Art. 1º do Projeto 

de Lei nº 35/14, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. . Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. 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 

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Emenda Aditiva de nº. 

003/2014 ao Projeto de Lei nº 35/2014.- Acrescenta-se dispositivos ao Art. 1º do Projeto 

de Lei nº 35/14, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. . Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER de Nº 59/2014 Ao 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2014.- 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 08/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Concede Bolsa de Estudos aos Professores Alfabetizadores da Rede 

Municipal de Educação de Itapira integrantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PACTO que não constem no Censo Escolar do exercício anterior", 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da 

Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as 

ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra.  

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Vítor Ribeiro de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Ferreira dos Santos. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00201/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ferreira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00202/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Cleide Aparecida Lopes da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00203/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Raphael do Nascimento. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00204/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Terezinha Gomes Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito Galdino. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, seguindo o que 

dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 

procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 17º) 

Requerimento nº. 00112/2014.- Voto de Congratulação com o delegado Anderson 

Cassimiro de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

recentemente. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00113/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria de Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00114/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Graça dos Santos Souza, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00115/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria da Glória Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00116/2014.- Voto de 

Congratulação com os funcionários da empresa EPPO Saneamento Ambiental, pelo 

excelente serviço de limpeza pública realizado em nosso município. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a 



todos. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem realizando em nossa cidade. Temos a 

certeza de que caso faltasse a colaboração de todos, acredito que Itapira estaria com sérios 

problemas. Atualmente Itapira está limpa e muito bem organizada graças ao trabalho de 

todos. Agradeço a presença de todos. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00117/2014.- Voto de Congratulação 

com os formandos da 1ª turma de Fisioterapia e Enfermagem do Instituto de Ensino 

Superior de Itapira (IESI). Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00118/2014.- Oficiar à Secretaria 

Estadual da Cultura, solicitando a inclusão do município no programa "Kits Cinema". 

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 29 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00119/2014.- 

Requer informações da Diretoria Regional de Ensino sobre a previsão para o início da 

reforma e reposição do material do espaço Escola da Família na Escola Estadual "Fenízio 

Marchini", em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00120/2014.- Requer 

informações a Secretaria Municipal de Saúde, quanto a quantidade de soro antiescorpiônico 

enviado ao município pelo Instituto Butantã e se há atualmente disponibilidade deste 

antídoto na rede municipal de saúde. Autoria. Juliano Feliciano. 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 29 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00121/2014.- 

Voto de Congratulação com o repórter policial Adilson Fernandes pelos 20 anos de 

atividades no município. 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 29 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00122/2014.- Voto de 

Congratulação com o promotor de justiça e deputado federal Carlos Henrique Focesi 

Sampaio (PSDB), pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00123/2014.- Voto de Congratulação 

com as jovens Daiana Aline Ferraz e Juliana Freitas Medeiros, recentemente formadas em 

Psicologia pela Faculdade Franco Montoro. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  A seguir, pela 

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

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

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

00124/2014.- Voto de Congratulação com os integrantes da Comissão Organizadora da 

Festa de São José, extensivo aos moradores de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

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



Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00125/2014.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista Geraldo 

Gomes Gattolini, pelo lançamento de seu livro "Memórias da Juventude". Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00126/2014.- Voto de Congratulação com toda a direção e alunos do 

IESI pelo trabalho de conscientização no trânsito desenvolvido no município. Autoria. 

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

DA SILVA: “Quero agradecer todos os alunos que se fazem presentes nesta noite, assim 

como os professores do IESI. Foi um trabalho de conscientização muito importante para a 

nossa cidade. É uma forma de conscientizar a nossa população em relação aos perigos que 

o trânsito pode trazer. Parabéns a todos. Espero que novas conscientizações desse tipo 

possam ser elaboradas pela municipalidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de estender aos estudantes, aos 

diretores e professores do IESI os meus parabéns. Gostaria de parabenizar o nobre vereador 

Marcos Paulo pela iniciativa de congratular com a instituição. Quando se fala na segurança 

no trânsito, vejo que é uma situação muito importante. Temos uma média que registra 145 

acidentes por mês em nossa cidade. São 3 acidentes por dia. É muito preocupante. O 

trabalho de vocês deve servir de alerta para o Poder Público e toda população. Muitas 

famílias são destruídas devido aos acidentes. A naturalidade é os filhos enterrarem os pais e 

não os pais enterrarem os filhos. Muitos pais perderam seus filhos em acidentes graves. 

Exemplo disso é o grave acidente que ocorreu em nossa cidade no último mês. Dois jovens 

vieram a óbito. Parabenizo a iniciativa de todos vocês. Espero que novas iniciativas 

também possam partir do Poder Público. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também gostaria de parabenizar os alunos da 

Faculdade IESI. É um trabalho muito importante. Parabéns a todos. O IESI é motivo de 

muita alegria para a nossa cidade. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00127/2014.- Voto de Congratulação 

com toda a direção e alunos do IESI pela realização da Campanha Páscoa Solidária. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00128/2014.- Voto de Congratulação com a 

coordenação e professores do curso de enfermagem do IESI pela brilhante participação no 

Congresso Paulista de Enfermagem. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00129/2014.- Requer 

do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Educação, informações quanto a forma de 

contratação dos colaboradores da Casa das Artes e do Projeto Batutinha. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00130/2014.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Educação, informações quanto ao total de funcionários empregados pelo 



Projeto Batutinha. 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 29 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento nº. 00131/2014.- 

Requer oficiar OAB/Itapira para em conjunto com o IESI, editar uma cartilha informando a 

população sobre os benefícios e serviços prestados ao cidadão pela Ordem. Autoria. Marcos 

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

SILVA: “Estive conversando com a coordenadora do curso de Direito do IESI e chegamos 

a conclusão que essa parceria seria de grande importância. É uma forma de cientificar nossa 

população. Aqueles que não possuem muito conhecimento serão beneficiados com esse tipo 

de trabalho. Peço o apoio dos nobres vereadores para que a matéria seja aprovada. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 

00195/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor competente, tomar as medidas 

necessárias visando instalação de pontos de iluminação no final da rua Stélio Augusto de 

Lima Penante e início da vicinal Orlando Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 

00196/2014.- Sugere denominar rua ou logradouro público do município de Anacis 

Miranda Marques. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação nº. 00197/2014.- Indicamos ao Sr. Prefeito 

Municipal, que realize estudos objetivando dotar de iluminação pública o Condomínio Jacir 

Cega, no Machadinho, haja vista que as chácaras já se encontram regularizadas. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00198/2014.- Sugere instalação de 

semáforo inteligente no cruzamento da rua Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida 

dos Italianos. 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 29 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00199/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudo junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, para concessão de 

cesta básica a todos os servidores municipais aposentados. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 42º) Indicação nº. 00200/2014.- Sugere implantação de redutores de velocidade 

tipo lombada na Estrada dos Limas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 

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

DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 00201/2014.- 

Sugere implantação de redutor de velocidade na Avenida Fenízio Marchini, defronte o 

barracão da Ascorsi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 00202/2014.- Sugere implantação de 

redutor de velocidade tipo lombada na rua Santa Terezinha, defronte o numeral 689. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 45º) Indicação nº. 00203/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a construção de um 

bicicletário na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00204/2014.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na Praça Ministro 

Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 00205/2014.- Sugere 

recuperação e manutenção dos brinquedos existentes na área de lazer do Jardim Guarujá. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 48º) Indicação nº. 00206/2014.- Sugere recuperação do sistema de iluminação 

da escadaria que liga a Avenida Brasil ao Parque Juca Mulato. Autoria. Marcos Paulo da 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 

00207/2014.- Sugere construção de arquibancadas no campo de futebol localizado na 

Alameda Particular, Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00208/2014.- Sugere 

estudos para compra de novos uniformes para os servidores da vigilância sanitária. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 51º) Indicação nº. 00209/2014.- Sugere a instalação de placas "Pare", "Rua 

sem Saída" e "Proibido jogar Lixo" em toda extensão do Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00210/2014.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Prof. Aracy 

Coraça Trevellin, próximo a propriedade do Sr. Hélio Miquilini, no Tanquinho. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

53º) Indicação nº. 00211/2014.- Sugere elaboração de estudos para ampliação de vagas 

para estacionamento de motos no entorno praça Bernardino de Campos. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) 

Indicação nº. 00212/2014.- Sugere instalação de semáforo ou passagem elevada de 

pedestre no cruzamento das ruas Cel. Francisco Vieira e Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 



00213/2014.- Sugere instalação de semáforo ou passagem elevada de pedestre no 

cruzamento das ruas Cel. Francisco Vieira, Conselheiro Laurindo e Almirante Barroso. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 56º) Indicação nº. 00214/2014.- Sugere estudos para construção de um 

Cemitério para animais próximo a nova sede da UIPA. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

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

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 

00215/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Saúde, a compra 

urgente de esfigmomanômetro (aparelho medidor de pressão) para todos os setores do 

Hospital Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 00216/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Saúde, a reposição de um 

agente de saúde no bairro do Tanquinho. 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 

00217/2014.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus coberto na Avenida Antônio 

Marangoni, ao lado da capela de Santa Cruz, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) 

Indicação nº. 00218/2014.- Sugere instalação de semáforo ou passagem elevada de 

pedestre no cruzamento das avenidas Com. Virgolino de Oliveira e São Paulo com a rua 

Jacob Audi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 00219/2014.- Sugere construção de pista 

de skate em Barão Ataliba Nogueira, ao lado do campo de futebol. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 

62º) Jovem em Ação de Itapira: Convite para a Feira da Saúde Conclusão do Projeto 

Saúde. Dia 06 de Maio de 2014 a partir das 15:30 horas na sede do Jovem em Ação (Antiga 

Estação Fepasa). DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) José Natalino Paganini: Convite para 

a solenidade de inauguração do Sistema de Lazer Manoel Miguel Pereira, situado na Rua 

Imperatriz Leopoldina, da revitalização da Praça Maximiliano Setti e do Minicampo da 

Alameda Particular II, no Jardim Itamaracá, a serem realizadas no dia 04 de maio, 

domingo, a partir das 10 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o 

Sr. Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos para que as Comissões se reúnam para 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 42/2014. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após 



verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura 

do Parecer. 64º) PARECER nº. 60/2014.- Ao Projeto de Lei nº 42/2014.- 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 42/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Altera a alínea "a" do art. 2º da Lei nº 5.223/14, que 

autoriza o Executivo Municipal a firmar operações de crédito com a Caixa Econômica 

Federal - CEF, através do Programa Saneamento para Todos", 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 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias 

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

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

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0035/2014 e 

Emendas Aditivas nºs 01, 02 e 03/2014.- Excepciona desdobros em condições e prazos 

que menciona. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

35/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2014. Aprovada primeira votação por 

unanimidade. Da mesma forma, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Aditiva nº 02/2014. Aprovada em primeira votação por unanimidade. Isto feito, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 03/2014. Aprovada 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 35/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2014. Aprovada em 

segunda votação por unanimidade. Da mesma forma, o Sr. Presidente coloca em segunda 

votação a Emenda Aditiva nº 02/2014. Aprovada em segunda votação por unanimidade. 

Isto feito, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 03/2014. 

Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

35/2014 E EMENDAS ADITIVAS NºS 01, 02 E 03/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0042/2014.- Altera a alínea "a" do art. 2º da Lei nº 5.223/14, que autoriza 

o Executivo Municipal a firmar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - 

CEF, através do Programa Saneamento para Todos. 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 42/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0095/2014.- Voto de Congratulação com a Madre Odila 



Peretta, pelas comemorações do seu 93º Aniversário. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 095/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00100/2014.- Congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense pelas 

comemorações dos 105 anos de fundação da mencionada corporação musical. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 100/2014. Aprovado por 

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

“Gostaria de estender meus parabéns ao maestro Maurício, assim como para todos os 

integrantes da banda. Parabéns pelos 105 anos e pela brilhante apresentação no Clube Santa 

Fé, na qual tive a oportunidade de estar presente. Vocês abrilhantaram aquela noite. As 

honrarias valem para todos os componentes. Parabéns. Obrigado por vocês fazerem a 

Cultura Itapirense ser mais forte. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar nosso maestro Maurício, assim como 

todos os integrantes da banda. Realmente a Banda Lira de Itapira ensina a verdadeira 

música para seus alunos. Parabéns a todos pelo grande sucesso e importante trabalho 

realizado em nossa cidade. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00118/2014.- 

Oficiar à Secretaria Estadual da Cultura, solicitando a inclusão do município no programa 

"Kits Cinema". Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00120/2014.- Requer informações a Secretaria 

Municipal de Saúde, quanto a quantidade de soro antiescorpiônico enviado ao município 

pelo Instituto Butantã e se há atualmente disponibilidade deste antídoto na rede municipal 

de saúde. Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 120/2014. Aprovado 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00121/2014.- Voto de Congratulação com o repórter 

policial Adilson Fernandes pelos 20 anos de atividades no município. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00123/2014.- Voto de 

Congratulação com as jovens Daiana Aline Ferraz e Juliana Freitas Medeiros, recentemente 

formadas em Psicologia pela Faculdade Franco Montoro. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

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

única votação o Requerimento nº. 123/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00129/2014.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Educação, informações 



quanto a forma de contratação dos colaboradores da Casa das Artes e do Projeto Batutinha. 

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

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00130/2014.- Requer do Sr. Prefeito e Secretaria Municipal de Educação, informações 

quanto ao total de funcionários empregados pelo Projeto Batutinha. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00167/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Saúde, que garanta o 

fornecimento de lanches aos pacientes que fazem tratamento em outros municípios. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 167/2014.Rejeitada 

menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Não esperava 

que vocês fossem fazer isso. Muitas pessoas não tem dinheiro para comprar, sequer, um 

lanche. É fácil vocês votarem contra a matéria. Estou muito chateado. Pensem um 

pouquinho nas pessoas. Tenham amor no coração.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Até onde sei as pessoas que precisam sair 

do município recebem ajuda de combustível e lanche. Por esse motivo votei contrário a 

matéria.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico 

surpreso em relação a essa negativa porque temos muitas queixas de pessoas que se 

deslocam de um lugar para outro. Muitas pessoas permanecem o dia inteiro fora da cidade e 

não possuem dinheiro para, sequer, comprarem um lanche. Cada vereador deveria analisar 

com muito carinho. Muitos cidadãos saem de Itapira sem nenhuma quantia em dinheiro em 

seus bolsos. Devemos ser justos com as pessoas que mais necessitam, além de estarem 

doentes. São pessoas idosas e doentes, onde muitas vezes não tem o que comer. Posso 

dormir tranquilo porque votei favorável a matéria. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei contrário a matéria porque 

atualmente existem outros recursos disponíveis. Sou contra pagarmos uma alimentação, 

sendo que o preço da mesma daria para colocarmos outro ônibus para voltar para Itapira. 

Será mais um custo. Acredito que já existe um benefício desenvolvido pela Promoção 

Social em relação as pessoas que realmente não tem condições financeiras de pagar sua 

refeição. Caso o município forneça uma refeição para os pacientes, acredito que devemos 

levar em consideração que poderá estragar devido a sua má conservação. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Caso essa 

conduta fosse adotada, acredito que deveria haver um critério social. Não temos estrutura 

econômica para arcar com esse tipo de gasto com os pacientes que realizam tratamento de 

saúde fora do município de Itapira. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente a falta de conhecimento do 

vereador... Para aqueles que desconhecem, inclusive o vereador, existe um programa social, 

na qual aquele que realmente tem a necessidade pode se deslocar até a Promoção Social e 

solicitar não somente a ajuda financeira para poder se alimentar. Portanto, aquele que 

realmente necessita receberá as condições adequadas. Em relação as viagens fora do 



município, acredito que foram reabilitados dois ônibus para retornarem do AME. Ressalto 

que a Promoção Social possui um programa que adequa as pessoas que realmente 

necessitam. Existe uma pré-seleção. Por esse motivo a indicação é desnecessária. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 

00168/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Saúde, a compra 

urgente de cadeiras de rodas para o Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A 

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

questão a ser levantada é que já existe um processo de licitação para a compra das cadeiras 

do Hospital Municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Devemos nos ater em relação ao que é prioritário para a população. 

Há meses muitos pacientes necessitam de determinado amparo para descerem do carro, 

chegarem ao setor, sair do setor e ir novamente até o carro. Muitas vezes essas pessoas são 

carregadas por familiares. Não temos cadeiras de rodas. Isso é prioridade em se fazer gestão 

na Saúde. Falo de meu setor, mas também estendo aos demais seguimentos do Hospital 

Municipal. Desde o Pronto Socorro até os setores de internação. São pacientes amputados 

ou acamados. Existem muitas dificuldades na realização de exames. Caso exista algum 

processo licitatório, parabéns. Parabéns porque o povo clama por isso. As pessoas falam 

diuturnamente. Existe a necessidade de cadeiras de rodas em vários setores do Hospital 

Municipal. Caso já esteja em processo licitatório, acredito que o levantamento deveria ter 

sido realizado há muito tempo. As pessoas que precisam de cadeiras não podem esperar o 

processo de licitação. Caso não haja cadeiras de rodas para nossos pacientes, acredito que 

devemos parar o Hospital Municipal. O que estamos fazendo para a Saúde de Itapira? Isso 

cabe a cada vereador desta Casa. É um desabafo meu porque sou cobrado no Hospital 

Municipal! Sou cobrado das pessoas doentes, das pessoas que lá trabalham e das pessoas 

que acompanham os doentes! É isso que vocês tem que explicar para a população. Convido 

cada um de vocês para verificar a situação. É um problema sério porque não tem cadeiras 

de rodas suficientes para atender a todos. Essa é a discussão. Caso já exista o processo de 

licitação, parabéns, mas está vindo muito tarde, nobre líder. Respeito você, mas quero que 

cada vereador analise a situação. Algum dia pode ser um familiar de vocês que necessite da 

cadeira de rodas. Aí quero ver vocês sentirem na pele o que as pessoas sentem! É um 

desabafo meu, mas estou representando as pessoas do Hospital Municipal. Então, caso 

vocês votem contra, gostaria de convidar vocês para verificar a situação in loco! Vocês vão 

sentir na pele o sentimento de cada pessoa que solicita esse benefício. É isso que vocês têm 

que analisar. Não é a indicação de minha autoria, mas sim a indicação das pessoas que 

dependem do serviço municipal de Saúde. Não estou me promovendo para pedir cadeiras 

de rodas para o Hospital! Poderia chegar qualquer vereador da base até o hospital e elaborar 

a indicação. Analisem e votem conscientemente. Não é um pedido de um doente, mas sim 

de muitos. Votem contra, mas depois vocês justifiquem para a população. Obrigado.” Não 

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

votação a Indicação nº. 168/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Obrigado a cada vereador que votou 

favorável a matéria. Peço, líder, o mais breve possível, para que possam oferecer esse tipo 

de serviço para as pessoas do Hospital Municipal. São cadeiras de rodas destinadas para as 



pessoas que necessitam. Peço a você, líder do prefeito, para que leve as informações até a 

Secretária de Saúde em relação a urgência do pedido. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Especificamente sobre a 

indicação, acredito que a mesma sugere a compra urgente de cadeiras de rodas. A compra 

já está sendo realizada. Já existe um processo de licitação que já foi publicado no diário. 

Quando se fala que não se faz nada em relação a Saúde Pública, acredito que temos um 

equívoco na cidade. Nessa semana, por exemplo, tivemos 7 mil aplicações de vacinas 

contra a gripe. Temos mais de 600 funcionários empenhados em trabalhar nesta cidade. A 

indicação já foi feita e está sendo cumprida pela Secretaria. Não existe a necessidade de um 

desabafo desse modo, nobre vereador, porque a Secretária da Saúde já se preocupou com o 

problema. Quando se trata em gestão pública, infelizmente existem trâmites que devem ser 

seguidos. Essa tramitação deve ser legal. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Maurício, acho que a Saúde de Itapira está um caos. 

Acho que você deveria sair mais às ruas. Como trabalho na área da Saúde posso dizer que 

escuto reclamações todos os dias, principalmente em relação ao Hospital Municipal. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “César, trabalho em um hospital de Guarulhos e posso dizer que 

aquilo sim é um verdadeiro caos. A população de Itapira é muito bem servida, sendo que 

todos os funcionários da Saúde tratam muito bem seus pacientes. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Vocês querem ver um 

paciente dar valor no serviço de Saúde de nossa cidade? É somente aquele que vem de fora. 

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

Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única 

discussão a Indicação nº 00188/2014.- Sugere estudos e melhoramentos para transformar a 

remanescente mata nativa "Inês Tellini Cavenaghi", no Bráz Cavenaghi, em bosque 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Não vejo o porquê adiar a matéria novamente. Estamos 

apenas sugerindo estudos. Essa área está situada no bairro Brás Cavenaghi. É uma 

solicitação muito antiga vinda dos moradores do bairro. Venho a esta tribuna para 

representar a solicitação do Sr. Benegas. Ele é um morador do bairro. Caso não sugerirmos 

esse tipo de estudo, acredito que não teremos nenhum tipo de suporte. É uma solicitação 

muito simples. O local foi esquecido pela administração passada. São pequenos problemas 

que podem ser resolvidos através do setor competente da Prefeitura Municipal. Muitas 

crianças residem naquele bairro. A revitalização seria de grande valia para os cidadãos... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Conforme vossa excelência tem 

feito a descrição em relação a indicação, pude visitar casa por casa, durante a campanha, 

daquele bairro. Posso dizer que essa solicitação vem da maioria dos moradores do bairro. 

Aquela mata é um perigo para as crianças. A matéria veio em um momento oportuno. É 

muito importante as pessoas do Brás Cavenaghi solicitarem estudos nesse sentido... 

Continuando o orador: Inclusive, foi aprovado uma matéria por unanimidade nesta Casa 

sugerindo a construção de uma academia ar livre naquele bairro. Cabe ressaltar que é um 

dos bairros mais distantes do centro da cidade. Caso a matéria for adiada, gostaria que na 

próxima sessão apresentassem um estudo em relação ao assunto. Peço a colaboração de 

todos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 



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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

14º) Em única discussão a Indicação nº 00189/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, desenvolver 

junto a Secretaria Municipal de Saúde, estudos objetivando a criação de uma cartilha 

informando a população sobre os direitos dos pacientes e portadores de enfermidades 

previstos nas leis Federal, Estadual e Municipal. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse pedido seria para 

esclarecer para a população sobre os benefícios relacionados a saúde. Caso alguém venha a 

adoecer, o que o poder público poderia ajudar? Muitas pessoas são poucas instruídas e 

acabam não sabendo a quem recorrer. Uma simples ajuda, através da elaboração de uma 

cartilha, seria de grande importância para os menos favorecidos. Essa solicitação vem ao 

encontro dos anseios da população. Copiei esse exemplo de outro município e posso 

afirmar que a ideia deu certo. É uma forma de trazer maiores informações para a população 

Itapirense. Acredito que empresas, assim como a faculdade do IESI, também podem 

participar da elaboração desse benefício. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Compreendo, nobre 

vereador Marcos Paulo. Vou votar favorável. Vejo o interesse e a importância dessa 

cartilha, mas não sei se vai facilitar ou deixar a população mais “p da vida”. O Hospital 

Municipal não possui, sequer, cadeiras de rodas para oferecer. Vejo a importância, mas 

temos que ter as condições para que o deficiente exerça e cobre seus direitos. É muito vago 

em relação ao atual momento da administração do Hospital. Quero me ater ao assunto das 

cadeiras de rodas. Posso vir a esta tribuna dez vezes e as dez vezes falarei das cadeiras de 

rodas. Devemos deixar claros os direitos dos cidadãos. Devemos oferecer aquilo que é de 

direito da população. Possuir uma cartilha, é importante, mas antes da cartilha, acredito que 

devemos possuir aquilo que é de direito da população. Uma cadeira de rodas tem uma 

validade e um imenso significado para as pessoas portadoras de deficiência. Voto favorável 

a matéria, mas acredito que devemos priorizar aquilo que o Poder Público deve oferecer 

para a população. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 189/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em 

única discussão a Indicação nº 00190/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o 

Governo Federal com objetivo de implantar em nossa cidade o programa "Luz para Todos". 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 190/2014. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

16º) Em única discussão a Indicação nº 00191/2014.- Sugere a construção de pista para 

prática de skate na praça Hebert de Souza (Complexo Betinho), no Parque São Francisco. 

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

PAULO DA SILVA: “Essa indicação foi elaborada baseada na solicitação da população. 

Gostaria de agradecer a presença de todos que marcam presença nesta Casa. A presença da 

população é muito importante. Estamos sugerindo apenas estudos para a construção de uma 



pista de skate. Vamos correr atrás de recursos para que esse benefício seja concretizado. O 

verdadeiro autor da matéria é a população. Gostaria de pedir desculpa aos moradores do 

bairro devido a solicitação de vistas da matéria na última sessão. Peço o apoio dos nobres 

vereadores para que a matéria seja aprovada. É um benefício que atenderá os anseios da 

juventude de nossa cidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 191/2014. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

17º) Em única discussão a Indicação nº 00192/2014.- Sugere a construção de calçadão e 

ciclovia na praça Hebert de Souza (Complexo Betinho) no Parque São Francisco e 

melhorias que especifica. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer todos os vereadores que 

votaram favorável a matéria no passado. Novamente venho a esta tribuna para solicitar o 

apoio dos demais edis. Estudos devem realizados para que esse benefício seja concretizado. 

A população da localidade clama por melhorias. São pequenos problemas que podem ser 

resolvidos pela secretaria competente. A questão da implantação de nova iluminação é 

muito importante devido ao problema dos roubos. É uma situação que dificultará a ação de 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 192/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em 

única discussão a Indicação nº 00193/2014.- Sugere reformas e melhorias no campo de 

futebol localizado no Parque São Francisco. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 

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

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Quero pedir o apoio de todos os 

vereadores, pois a revitalização do local é primordial para a população do bairro. São 

pequenas melhorias, mas de grande importância para a população. Cabe ressaltar que 

muitas pessoas praticam esportes no bairro. Obrigado... Continuando o orador: Fico feliz 

de ver o plenário lotado. Alguns moradores estão representando o bairro São Francisco. 

Algumas dessas indicações, inclusive essa relacionada ao campo de futebol, foram 

elaboradas por minha pessoa no ano passado. Os mesmos problemas estão presentes no 

bairro há muito tempo. Diante de tantas indicações observamos e chegamos a conclusão de 

uma coisa: O bairro de vocês está abandonado. Essa é a verdade, Marcos. Devemos olhar 

para todos os bairros. Há muito tempo a população do alto São Francisco clama por 

melhorias. Existem vários problemas graves no bairro. Os moradores podem confirmar o 

que estou dizendo. Os nobres vereadores deveriam cobrar do Poder Executivo. Eu não 

cobro porque o prefeito não me escuta e não me atende... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

César Augusto da Silva: Existem vários problemas espalhados por nossa Itapira. Exemplo 

disso é a Praça da Árvore. Já elaborei algumas reinvindicações, mas nenhuma foi atendida 

até o presente momento. Espero, Marquinhos, que o prefeito cumpra sua parte. Obrigado... 

Continuando o orador: Vejo que não existe a necessidade das pessoas cobrarem. Os 

vereadores devem ser cobrados diuturnamente. Nós que devemos levar e oferecer os 

serviços para todos. Estive conversando com alguns moradores e cheguei a conclusão de 

que cada dez moradores do bairro São Francisco, 90% deles solicitam a mesma coisa. 



Devemos mostrar a realidade. Fico feliz pela presença de todos nesta Casa. É uma forma de 

vocês saberem quem está votando a favor e lutando pelos seus benefícios. Fico feliz pela 

iniciativa do nobre vereador Marcos. Espero conversar com vocês futuramente a fim de 

receber boas notícias. Obrigado e boa noite.” Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 193/2014. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

19º) Em única discussão a Indicação nº 00194/2014.- Sugere a instalação de rotatória tipo 

"taxão" e melhor sinalização de solo na confluência das ruas Ataufo Ulhoa Canto, 

Sebastião Cestari e Francisco Sales Rocha, Pq. São Francisco. Autoria: Marcos Paulo da 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 194/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Venho a esta tribuna para 

justificar o meu voto. Posso dizer a vocês que essa solicitação vem ao encontro das 

necessidades dos moradores do bairro. Cabe ressaltar que o fluxo de pedestres na referida 

localidade é imenso. É uma forma de evitar futuros transtornos e até mesmo acidentes. 

Obrigado pelo apoio de todos.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Conforme foi informado na semana passada, a referida indicação já 

foi elaborada no ano passado. Estive conversando com alguns moradores e posso dizer que 

é uma solicitação muito antiga. Espero que tenhamos êxito e que os moradores do bairro 

sejam melhores representados. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente gostaria de deixar registrado os 

meus parabéns aos moradores do bairro que serão beneficiados através da indicação do 

nobre vereador Marcos Paulo. Fui um dos autores em relação a solicitação de vistas da 

matéria na última sessão. Estive no bairro a fim de conhecer a região. A visita é necessária 

para que o vereador conheça as realidades de mais perto. Cada vereador trabalha de uma 

forma. Um trabalha dentro de seu estabelecimento de comércio ouvindo as reivindicações, 

outro acaba encontrando os cidadãos e outro trás a população para fazer de palco dentro 

desta Casa, mas todos os vereadores trabalham com a população. Quando constatamos que 

a matéria deve ser aprovada, a mesma é aprovada. A solicitação de vistas é somente para 

que se possa verificar a importância e a necessidade da matéria. Congratulo o vereador pela 

sua inciativa. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Ninguém esta trazendo ninguém nesta Casa para servir 

de palco, Dr. Maurício. O senhor ofendeu o nobre vereador. Aqui não é palco. Aqui é um 

lugar sério. Caso o senhor tenha verificado in loco, acredito que o senhor deveria ter se 

deslocado até o local há um ano. A administração está presente desde janeiro de 2013. 

Essas pessoas estão reivindicando alguma coisa. Aqui não é palco ou picadeiro de nada. 

Não é picadeiro. Isso aqui é um lugar sério. São pessoas que merecem respeito. A 

interpretação é da população. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 00198/2014.- Sugere 

instalação de semáforo inteligente no cruzamento da rua Embaixador Pedro de Toledo com 

a Avenida dos Italianos. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio... 



Continuação da Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de Abril de 2014... Caio", 

aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão a 

Indicação nº 00199/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudo junto ao Fundo Municipal de 

Aposentadoria e Pensões, para concessão de cesta básica a todos os servidores municipais 

aposentados. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Em 

única discussão a Indicação nº 00208/2014.- Sugere estudos para compra de novos 

uniformes para os servidores da vigilância sanitária. Autoria: César Augusto da Silva.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 00214/2014.- Sugere estudos para 

construção de um Cemitério para animais próximo a nova sede da UIPA. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Por que estamos solicitando essa área? Todos tem 

conhecimento que a futura área da sede da UIPA é imensa. Acredito que é uma situação 

que pode ser possível. Estive conversando com algumas pessoas e cheguei a conclusão que 

é difícil enterrar os animais que morrem. Uma área específica deve ser designada para que 

os lençóis freáticos, assim como a saúde da população não seja prejudicada. Muitos animais 

morrem em nossa cidade. É um importante benefício que deve ser concretizado. 

Atualmente a UIPA está realizando um importante trabalho em nossa cidade. Venho a esta 

tribuna para pedir o apoio dos nobres colegas. É apenas uma solicitação de estudos nesse 

sentido. Os animais de nossa cidade somente tem a agradecer. Obrigado .” Não havendo 

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

Indicação nº. 214/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em única discussão a Indicação nº 00215/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de Saúde, a compra urgente de 

esfigmomanômetro (aparelho medidor de pressão) para todos os setores do Hospital 

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

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

29 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Em única discussão a 

Indicação nº 00216/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Secretaria Municipal de 

Saúde, a reposição de um agente de saúde no bairro do Tanquinho. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 

foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


