
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de maio 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. JULIANO FELICIANO: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. 

Venho a esta tribuna para falar sobre a reinauguração do complexo do Conjunto 

Habitacional Jardim Itamaracá. No domingo o bairro recebeu a presença do prefeito, além 

de várias autoridades, para fazer a entrega oficial dos benefícios aos moradores do bairro. O 

setor competente da Prefeitura Municipal revitalizou, por inteiro, o referido bairro. O 

trabalho ficou lindo. Gostaria de parabenizar os colaboradores da Prefeitura, assim como 

todos aqueles que, direta ou indiretamente, participaram e apoiaram esse importante 

processo de revitalização. Vários benefícios foram entregues. Também gostaria de 

agradecer, em especial, a colaboração do deputado Barros Munhoz pelo apoio em trazer 

mais verbas para a realização de novo recapeamento nas vias do bairro. Sabemos que o 

setor competente do Executivo tem realizado alguns recapeamentos emergenciais em 

diversas vias de nossa cidade. Portanto, gostaria de deixar claro que futuramente as vias do 

bairro Jardim Itamaracá também serão comtempladas. Agradeço todos os vereadores pela 

aprovação das matérias relacionadas ao bairro, assim como todos os integrantes da equipe 

de trabalho do setor competente do Executivo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 

Alberto Sartori: No início da legislatura passada estivemos analisando os problemas da 

escola do bairro. Atualmente podemos dizer que a maioria dos problemas foram sanados. 

Acredito que ao longo do tempo os problemas serão sanados. Parabéns a todos... 

Continuando o orador: Realizaram um excelente trabalho naquela escola. Lembro-me que 

a situação estava muito precária. Devemos lembrar que a construção do muro da escola é de 

fundamental importância para a segurança das crianças. Outro assunto que gostaria de 

abordar está relacionado ao Renda Cidadão e Ação Jovem. No dia 04 de julho de 2013 este 

vereador colocou um pedido perante a Promoção Social para que a Secretária nos 

informasse sobre a situação dos programas. Hoje tivemos a notícia que apenas o município 

de Itapira será comtemplado. Gostaria de agradecer o apoio de todos que participaram desse 

importante trâmite. As famílias de baixa renda receberão cerca de R$ 80,00. Realmente 

sabemos que muitas pessoas passam por muitas dificuldades financeiras. Contem com meu 

apoio. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do 

público que marca presença nesta Casa. Venho a esta tribuna para manifestar meu voto de 

repúdio. Infelizmente foi arquivado dois projetos de resolução. Os mesmos fazem 

referência a alteração do Regimento Interno desta Casa. Cabe ressaltar que um dos projetos 

recebeu nove assinaturas para que fosse encaminhado ao plenário, mas acabou sendo 



arquivado com boatos que o mesmo alteraria o Regimento Interno por completo. Falo em 

boatos porque há quase 30 dias nada foi concretizado. Lembro-me que no passado estive 

perguntando sobre a opinião de cada um e chegamos a conclusão de que uma pessoa de 

fora estaria analisando a matéria, mas nada foi feito. Os dias foram passando e a referida 

pessoa não veio a esta Casa. Gostaria de solicitar para que o projeto não ficasse arquivado. 

Os membros da Mesa deveriam chamar a matéria para que fosse discutida e votada. 

Quando o projeto foi elaborado lembro-me que até mesmo o presidente disse que o mesmo 

era bom. Os noves vereadores assinaram. O projeto deveria ser desarquivado para que 

possamos discuti-lo e votá-lo. É muito triste. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a uma indicação que está em trâmite nesta Casa desde o dia 15 abril. Foi 

solicitado vistas e adiamento, mas a mesma não foi aprovada até o presente momento. Saiu 

uma publicação no Jornal Tribuna onde os moradores se encarregaram de limpar a área 

apresentada na respectiva indicação. A limpeza é primordial para a boa saúde dos 

moradores do bairro. Exemplo disso é a Dengue. Essa doença está se alastrando pelo país. 

Portanto, a limpeza é de fundamental importância para que doenças desse tipo não possam 

se alastrar. São simples atitudes, mas de grande importância para a população. A população 

fez uma coisa que não tinha obrigação. Peço para que todos os vereadores analisem a 

matéria com carinho. Algumas indicações que serão discutidas na sessão de hoje são de 

extrema importância para o bem de nossa cidade. São ideias boas que somente vem a 

somar. Peço, mais uma vez, a colaboração de todos. Desse modo, acredito que ninguém 

será prejudicado. Em relação a regularização do Título Eleitoral, gostaria de deixar 

registrado que o prazo se estende até amanhã. É muito importante essa situação. Todos 

devem exercer suas funções como cidadão. Nossa cidade e nosso país somente têm a 

ganhar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Os adolescentes que 

tiverem 15 anos e completarão 16 anos até as eleições também podem solicitar a retirada do 

Título Eleitoral. Obrigado... Continuando o orador: Gostaria de agradecer o Rogério 

Amam pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol de nossa cidade. Agradeço a atenção 

de todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Parabenizo os dois colegas da cidade vizinha de Serra Negra. 

Venho a esta tribuna para falar de alguns problemas crônicos que se estendem há anos em 

nosso Hospital Municipal. Fui ao Hospital no sábado. Era meu plantão de ortopedia. O 

Pronto Socorro estava abarrotado de gente. Havia somente um médico atendendo. Era para 

haver três médicos. Isso era 10:25 da manhã. Era para o médico ter assumido o plantão às 

07:00 da manhã. O médico que lá estava era concursado. Ele chega às 07:00 da manhã, 

passa o ponto e assume o plantão. Os outros dois que lá não estavam eram médicos do 

consórcio de Saúde que foi realizado através de contrato emergencial há alguns meses. O 

pronto Socorro estava abarrotado, principalmente de crianças. Quando fui perguntar para o 

pessoal que lá estava de plantão constatei que também não havia pediatra de plantão. Vou 

fazer um leve relato dos últimos anos sobre a prestação de serviço público de Itapira em 

relação as nossas crianças. Na época do Barros Munhoz tinha pediatra todos os dias por 24 

horas. Trabalhei anos no hospital e alguns funcionários podem confirmar. O plantão estava 

presente durante 24 horas. Era uma exceção na região. Entrou o governo seguinte, mais 

precisamente do Toninho Bellini, e suspendeu o plantão de pediatra, passou-se a atender 

um clínico a mais e ficou o pediatra nos finais de semana e feriados durante o dia. Durante 



oito anos foi desse modo. O governo atual tem deixado muitas falhas no plantão de 

pediatria do Hospital Municipal nos finais de semana e feriados. Não havia pediatra no 

sábado, não havia pediatra no domingo e muitas crianças que lá estavam retornaram as suas 

casas sem atendimento. Então, vejo que se o Hospital Municipal tem o Título de Hospital 

Amigo da Criança, acredito que o mínimo que tínhamos de oferecer para a população 

Itapirense é o atendimento de pediatria. Foi uma das bandeiras de campanha do atual 

governo. Posso afirmar porque estava junto. Foi um dos maiores questionamentos que a 

população solicitava nas ruas. Todos os vereadores vão concordar. Se o hospital é amigo da 

criança, acredito que o mesmo deveria oferecer atendimento as nossas crianças. Entendo 

muito bem que na atual circunstância a especialidade de pediatria é a que têm menos 

profissionais entrando em residências e menos profissionais atendendo no Pronto Socorro. 

Faço justiça que não é somente em nosso município, mas temos três profissionais nesta 

Casa da área da Saúde que podem sentar e chegar a determinada solução para a população. 

Ouvi na fala do prefeito na inauguração do Jardim Itamaracá, na qual afirmou que sentará 

com a Secretária para tentar resolver os problemas do hospital. O Paganini tem que por na 

cabeça que ele é prefeito de Itapira há um ano e cinco meses. Nós pegamos esse abacaxi no 

ano passado. Portanto, temos que, pelo menos, resolver o problema. Somos da área de 

Saúde. Vamos marcar uma audiência pública. Conclui-se o seguinte: A tentativa de 

contratar profissionais para o Pronto Socorro, infelizmente, e é a realidade, não deu certo 

até o momento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Em relação a 

questão da fala do prefeito, acredito que o mesmo quis dizer sobre o acontecimento de 

sábado. Recebi a ligação de uma pessoa que estava presente e logo em seguida você me 

ligou para saber o que poderia ser feito. Automaticamente liguei para o prefeito e o mesmo 

ligou para a Secretária, onde a mesma tomou ciência do problema. Realmente, doutor, é um 

descaso para com a população... Continuando o orador: Juliano, devemos nos ater em 

resolver o problema. Não estou jogando pedra na administração. Não quero fazer isso. O 

que devemos fazer é olhar para a população. Se existe um médico de escala, acredito que o 

mesmo deve estar presente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: 

Quanto ao serviço de pediatria, acredito que 80% dos casos que procuram o Pronto Socorro 

podem ser resolvidos pelo clínico. Acho que a solução não está no Pronto Socorro e sim na 

melhoria do programa de saúde da família. Com a vinda de médicos externos, acredito que 

os problemas estão sendo resolvidos. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço a 

intervenção, nobre vereador, mas vejo que durante a campanha foi uma das maiores 

reivindicações da população. Tentar justificar com a chegada dos médicos cubanos... 

Devemos procurar solucionar o problema que vem se estendendo há muito tempo. Havia o 

plantão de pediatra. Temos que nos ater a isso. O clínico é apto para atender? Sim, mas a 

oferta de final de semana existia. Existe até uma lei de 2005. Qualquer vereador pode 

procurar. A lei diz que nos finais de semana e feriados haveria expediente de médico 

pediatra no Hospital Municipal. Vejo a necessidade de discutirmos a situação. Devemos dar 

satisfação para os pais das crianças enfermas que saíram do hospital sem atendimento. Se é 

um descaso, conforme o vereador Juliano disse, acredito que devemos resolver o problema. 

Não é emperrar com a barriga e resolver somente lá na frente. Estamos nesta Casa há um 

ano e cinco meses. Portanto, devemos sentar e conversar. O fato de apresentar um contrato 

emergencial para o Pronto Socorro não resultou na resolução dos problemas. A população 



não deve ser penalizada devido a problemas crônicos da administração. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Primeiramente gostaria de parabenizar a gestão pelo excelente trabalho, assim 

como o nobre vereador Juliano, pois o mesmo foi o encampador em defesa do bairro Jardim 

Itamaracá. Em inúmeras reuniões este vereador cobrou o senhor prefeito pela realização de 

melhorias no Jardim Itamaracá. Lembro-me que essas cobranças eram de maneira alegre e 

construtiva. O Resultado foi muito bom e lindo. Aquela região estava totalmente 

abandonada desde a gestão anterior. Por sinal isso virou a marca de nosso governo. 

Revitalizamos aquilo que a gestão anterior deixou abandonado. Gerir uma cidade já é 

difícil. Gerir uma cidade que estava abandonada é extremamente difícil. Produzir próprios 

novos é uma dificuldade imensa para a administração. Além de produzir próprios novos 

tivemos que recondicionar aqueles que estavam abandonados. É uma imensa dificuldade 

para o nosso prefeito Paganini. Para cada praça pública feita, acredito que existem duas ou 

até mesmo três que devem ser revitalizadas. O descaso começou na administração anterior. 

Estamos correndo atrás de uma verba no valor de três milhões para a reforma do 3º andar 

do Hospital. A criação de um Centro de Especialidades Médicas é de fundamental 

importância. Isso é gerir uma cidade. Quando falamos de falta de médicos, é muito difícil. 

O próprio doutor disse que é a especialidade mais difícil de encontrar. Estava junto a Rosa 

no sábado procurando pediatra. Olhem que situação. Ligamos para vários profissionais, 

mas somente recebemos porta na cara. Mesmo pagando você não encontra. A Rosa entrou 

em contato até mesmo com a Santa Casa de Itapira, mas sem sucesso. Ela estava agoniada 

tentando resolver, de uma maneira ou de outra, a questão da falta de médicos. Como o Dr. 

Pedro disse anteriormente, acredito que a maioria dos problemas foram resolvidos através 

do clínico. Todo e qualquer médico é apto a atender crianças. O senhor estava presente no 

hospital aquele dia. Você também poderia prestar atendimento para a população. Vale 

questionar o empenho e dedicação de cada profissional que está trabalhando. Não é 

somente a questão de pediatria que deve ser resolvida. O clínico geral resolve até 80% dos 

problemas da área da pediatria. É muito complicado conseguirmos profissionais da Saúde. 

É um tipo de pessoal muito escasso em nosso município. Todo município possui problemas 

relacionados aos profissionais da área da Saúde. Um plantão de médico gira em torno de R$ 

900,00 o dia. Que trabalhador ganha R$ 900,00 reais em apenas 12 horas de trabalho? 

Olhem que é difícil de encontrar. Sou cirurgião dentista. Eu não ganho R$ 900,00 no dia 

mesmo que tenha que trabalhar muito. É muito difícil você conseguir um profissional da 

área da Saúde. Quando você consegue contratar o profissional, o mesmo deve receber 

muito carinho por parte da administração. A nossa Secretária e nosso prefeito estão 

tentando resolver o problema. São problemas pontuais e que podem ocorrer a qualquer 

momento, em qualquer administração. Toda administração está sujeita a falta de 

profissionais da área da Saúde. Quando você está falando do problema da falta de médicos, 

é muito complicado. Temos que nos mobilizarmos. Tivemos o contrato de prestação de 

serviços médicos feito pela Prefeitura na semana passada a fim de sanar esse tipo de 

problema. Volto a dizer que encontrar o profissional da Saúde é muito difícil. Cabe 

ressaltar que outros médicos também possuem a capacidade de resolver determinados 

problemas. O empenho de resolver esse tipo de problema existe, mas vale frisar que o 

problema é crônico e não atinge somente Itapira. É um problema nacional. Exemplo disso é 



a atitude de desespero de nossa presidenta Dilma em relação a contratação de médicos 

vindos de outros países. Muitos foram contra. A população fica de que jeito? Itapira foi 

comtemplada com vários profissionais. É um modo de desafogar a pediatria, além de todas 

as outras especialidades existentes no Hospital Municipal. O município está atrás de 

soluções. Quando uma pessoa passa pelo atendimento do Hospital Municipal, duvido que 

alguém reclame. É o hospital que melhor atende em nossa região. Estamos trabalhando 

constantemente para o melhor de nossa cidade. É a cidade da região que mais recebeu 

verbas. Aquele que frequenta o hospital pode constatar que muitas melhorias foram 

concretizadas. Itapira não trabalha somente em prol da Saúde. Tenho a honra de dizer que 

fomos contemplados pelo PAC 2. Muitos criticaram nosso prefeito quando se ausentou de 

nossa cidade no dia 24 de Outubro. Graças a sua ausência colhemos o resultado. Fomos 

comtemplados com três milhões de reais para a pavimentação do José Tonolli. O bairro 

estava abandonado pela administração anterior. Obrigado e boa noite.” 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 JOILSONA 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 3ª Sessão Solene, realizada no dia 24/ de Abril de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de 

Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0045/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

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

bairro dos Pires para fins de implantação de Creche-Escola. 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 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - 

Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 3º) PARECER DE Nº 

61/2014 Ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2014.- 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 09/2014, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 4º) PARECER nº. 62/2014.- Ao Projeto de Lei nº 43/2014.- 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 43/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Revoga a Lei nº 1.899 de 10 de fevereiro de 1987", 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 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 63/2014.- Ao Projeto de Lei nº 44/2014.- 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 44/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Revoga a Lei nº 1.208 de 01 de dezembro de 1975", 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 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 64/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2014.- 

A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto 

Sartori que "Dispõe sobre a concessão de Diploma Anna Nery aos profissionais da área de 

saúde." após minuciosa análise aos nomes dos homenageados indicados pelo Sindicato da 

Saúde para receber tão relevante Diploma, são parecer favorável à tramitação da 

propositura. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados na 

verdade, são profissionais da saúde que trabalharam com afinco para terem seus nomes 

indicados para tão importante homenagem. É este o parecer. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 7º) PARECER nº. 65/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

07/2017.- As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, 

que "Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde 

que se destacaram durante o biênio de 2013/2014", são de parecer favorável à tramitação, 

eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 

mérito, opinam pela aprovação, pois os nomes indicados pelo Sindicato de Saúde para 

receberem o Diploma Anna Nery, são de profissionais competentes e dedicados ao trabalho 

na área da saúde. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

- Presidente. 8º) PARECER nº. 66/2014.- Ao Projeto de Lei nº 45/2014.- 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 45/2014, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Desafeta área pública localizada no bairro dos Pires para 

fins de implantação de Creche-Escola", 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 06 de 

Maio 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00206/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Acil Formigari. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Osvaldo Brianti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00208/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Rosa Martucci Jamarino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00209/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Luiz Espanhol Razera. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes 

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

06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00210/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aníbal Víctor dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Divino Bueno da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Rosa Fadul. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00213/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Manoel Fernandes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Américo Galli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio 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. 18º) Requerimento nº. 00137/2014.- 

Voto de Congratulação com a Irmã Maria Lúcia, pelos seus bem vividos 91 anos de idade e 

73 de vida religiosa. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00138/2014.- Voto de Congratulação 



com os estudantes da Escola Paulista de Medicina, campeã dos Jogos dos Calouros de 

Medicina (Calomed) realizado em nosso município no último final de semana. Autoria. 

Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 

minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 

após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

008/2014.- 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. Autoria: José Natalino 

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

“Primeiramente gostaria de parabenizar o prefeito por enviar o projeto a esta Casa. Peço o 

apoio de todos os colegas para que o projeto seja aprovado por unanimidade. Obrigado.” 

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

em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2014. Aprovado em primeira 

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

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

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

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

de Lei Complementar nº 08/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 009/2014.- 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. 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 09/2014. Aprovado em primeira 

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

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

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

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

de Lei Complementar nº 09/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0045/2014.- 

Desafeta área pública localizada no bairro dos Pires para fins de implantação de Creche-

Escola. 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 45/2014. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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 Não havendo 



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

o Requerimento nº. 118/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 121/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Quero parabenizar vossa excelência, assim como o Adilson 

Fernandes. Você possui a maior audiência da Rádio Clube. Parabéns pelo trabalho. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Parabéns ao amigo Adilson Fernandes. Também estendo minhas congratulações aos 

familiares do homenageado. É uma alegria recebê-los nesta Casa. Obrigado.” 

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

06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 129/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

7º) 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 130/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 8º) 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. Não havendo 

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

Indicação nº. 188/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer todos os vereadores pela aprovação 

da matéria. A população somente tem a agradecer. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 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. Não 

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

votação a Indicação nº. 198/2014. Rejeitada menos quatro votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e Pedro Tadeu Stringuetti. 

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) 



Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 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 Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 199/2014. 

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

Lopes e Décio da Rocha Carvalho. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO: “Votei favorável porque elaborei a mesma indicação no ano 

passado. Votar contra a matéria complicaria a situação. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Essa matéria recebeu vistas 

pelo fato de que iria procurar a presidente do Fundo de Pensões. A Estercita apresentou-me 

uma lei que diz que o Fundo apenas pode conceder o subsídio aos pensionistas e 

aposentados. Portanto, seria uma atitude ilegal do Fundo em relação a disponibilização de 

cesta básica. A lei existe e deve ser seguida. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

11º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 208/2014. Rejeitada menos três votos dos 

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

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 215/2014. 

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

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

Caio", aos 06 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Essa indicação foi elaborada embasada nas solicitações de diversos moradores 

do Tanquinho. Existe a necessidade de se ter esse agente comunitário. É uma forma de 

evitar maiores transtornos. Peço o apoio dos demais colegas. Cabe ressaltar que os agentes 

comunitários de saúde exercem um trabalho primordial em nossa cidade. Deve-se haver um 

planejamento para que futuros desfalques não cheguem a se concretizarem. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 216/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Maio 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. 


