
ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta Casa. Quero deixar 

registrado os meus parabéns a Carol, Juliana Martins, André Costa, Mayara e Aline Mello. 

Venho a esta tribuna para parabenizar todas as pedagogas. Hoje é dia 20 de maio. É o dia 

do profissional pedagogo. Todos que estão nesta Casa passaram por esse profissional na 

escola. É o alicerce de nossas vidas. Esse tipo de profissional merece muito respeito. Temos 

que trabalhar cada vez mais em prol dos professores de nossa cidade. No passado os alunos 

tinham um pouco mais de respeito para com os professores. Nos dias atuais a situação é 

bem diferente. Gostaria de deixar registrado os meus parabéns direcionado a minha irmã, 

pois ela também é pedagoga. Parabéns Rosangela. Ela sempre desenvolveu um bom 

trabalho para com as nossas crianças. Também gostaria de parabenizar as professoras 

Carolina Sartorato, Silvana Martins, Sônia Maria, Heleninha Gattei, Elisandra e muitas 

outras. Que Deus ilumine cada vez mais os seus trabalhos. Em relação as matérias de minha 

autoria, gostaria de dizer que entrarei com uma moção de apoio. Espero contar com a 

colaboração de todos. Não é uma moção de apoio do vereador Marquinhos, mas sim de 

todos os vereadores desta Casa. Gostaria que todos assinassem a matéria. Hoje também se 

comemora o dia do técnico auxiliar de enfermagem. Nada mais justo de também deixar 

registrado os meus parabéns a esses profissionais da área da Saúde. Espero que os nossos 

deputados federais abracem a ideia e coloquem a matéria na Ordem do Dia para ser 

discutida e votada. É um projeto que tramita desde o ano de 2000. Esses profissionais 

merecem um pouco mais de dignidade e respeito. Contem com o nosso apoio. É uma 

matéria de autoria de todos os vereadores desta Casa. Os profissionais da área somente tem 

a agradecer. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado as melhorias que estão 

ocorrendo em nossa cidade. Agradeço a todos os integrantes da EPPO pelo importante 

trabalho que vem realizando em Itapira. Em relação a solicitação da implantação de 

semáforo na Rua Santa Terezinha, gostaria de dizer que estudos estão sendo realizados. 

Agradeço o empenho dos profissionais do setor de Trânsito de nossa cidade. A Regina 

Gattei vai fazer uma festa junina na Rua Espanha no dia 14 de junho. Ela está convidando 

todos os vereadores. O início da festa será às 19:30 horas. A comunidade do Jardim Raquel 

somente tem a agradecer. Não posso deixar de falar a respeito de nossa visita ao município 

de Mogi Mirim. Marcamos presença na inauguração da Vila Dignidade. A Vila Dignidade 

atende as pessoas de maior idade. Vários eventos ocorrem nessa vila. Estudos devem ser 

realizados para que Itapira também acate essa ideia. Os idosos somente têm a agradecer. 

Agradeço, na pessoa do Chefe Palmieri, os escoteiros de Itapira por marcarem presença na 



palestra. É de fundamental importância a presença das crianças. Obrigado.” A seguir, faz 

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

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Primeiramente 

gostaria de estender meus parabéns a todos os técnicos e auxiliares de enfermagem de 

nosso município, assim como de todo o Brasil, pelo dia festivo. Também parabenizo todos 

os pedagogos do Brasil. Hoje vi uma matéria muito interessante com relação a atual 

situação da Saúde pública no país. Estendo isso fazendo uma referência a Saúde Pública do 

município de Itapira. Uma matéria publicada pelo jornal Tribuna e assinada pelo presidente 

da Federação de Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo e Sinsaúde de Campinas, 

nobre Sr. Édson Laércio de Oliveira, diz o seguinte: “A terceira passeata paulista de Saúde 

realizada em 31 cidades paulistas, inclusive Itapira, pela Federação de Saúde do Estado de 

São Paulo, no dia 10 maio, mostra que a população tem motivos de sobra para sair às ruas e 

protestar contra os desmandos na Saúde. Mostra o pedido de socorro dos técnicos auxiliares 

de enfermagem, enfermeiros e demais profissionais que dão suporte dia e noite em 

hospitais, postos de saúde, clínicas e demais estabelecimentos de saúde. Faltam 

profissionais suficientes em inúmeros setores para que se possa dar atendimento 

minimamente aceitável aos pacientes. Se alguém pensou que a Saúde no Brasil não poderia 

piorar, equivocou-se. Ela poderia piorar e posso afirmar categoricamente que já piorou. 

Este mesmo cenário se repete nos estabelecimentos particulares e filantrópicos que não são 

agraciados com programas do Governo Federal. Infelizmente, no Brasil, a má qualidade de 

Saúde pública se mostra como uma doença contagiosa. Enquanto a população não estiver 

alerta e cobrar atendimento de qualidade vai continuar comprando planos de Saúde em 

hospitais cujos funcionários vão à greve para denunciar os déficits estruturais, a falta de 

materiais básicos e de equipamentos e, pior, a carência de profissionais. Deixar um hospital 

carente no mínimo de pessoal necessário para o bom atendimento é no mínimo falta de 

responsabilidade para não dizer um crime. Até que isso aconteça convidamos os 

profissionais da Saúde e a população para integrarem esta batalha que tem por objetivo o 

bem maior que é a preservação da Saúde e da vida de cada cidadão brasileiro.” Vejo um 

artigo que tem um peso enorme nos dias atuais com relação àquilo que é ofertado pelo 

Poder Público não somente em Itapira, mas no Brasil como um todo. Mostra os graves 

problemas que vem de décadas e que ano a ano vem aumentando. A maior gravidade é que 

quem paga o preço de uma má gestão e oferta serviço é a população mais necessitada. 

Então, esse artigo é extremamente importante, pois mostra a realidade de nosso município. 

Todo cidadão, inclusive o cidadão Itapirense, tem o direito de reclamar e exigir seus 

direitos nos momentos em que ele acha que não está sendo bem tratado. Isso vale não 

somente para o nosso município, mas para todo o Brasil. Também gostaria de deixar 

registrado na data de hoje algumas indicações e requerimentos que trago a este plenário. A 

população tem cobrado em relação ao prazo do mutirão da catarata. Tem um requerimento 

de minha autoria solicitando, junto ao Executivo e a Secretaria Municipal de Saúde, quanto 

ao planejamento e a possível data para a realização do mutirão da catarata de 2014. 

Também peço, nos mesmos moldes, informações quanto a demanda de cirurgias 

ortopédicas eletivas e a lista de pessoas que aguardam na fila de espera para realizar 

procedimentos ortopédicos, ou seja, ligamentos, minísculos e cirurgias de ombro. Deixo a 

possibilidade de se também realizar um mutirão de artroscopia em nosso município. 



Também gostaria de direcionar, mais como profissional do que como político, porque no 

último fim de semana o profissional Rafael foi citado na Rádio Clube de Itapira. O que 

posso falar é que veementemente discordo de tudo aquilo que foi falado a meu respeito 

como profissional. Não posso emitir um parecer do deputado Barros Munhoz como 

paciente e nem ele pode emitir um parecer do Dr. Rafael como profissional porque nunca 

tive a felicidade de atendê-lo em nenhum momento de minha vida. Então, gostaria de 

deixar esse registro e se por uma eventual necessidade algum dia ele necessite de meu 

atendimento, vou atendê-lo da mesma forma que procuro atender todos os pacientes do 

Hospital Municipal. No Hospital atendo as pessoas pelo nome. Ele pode ter certeza que não 

tive a oportunidade de tê-lo assistido profissionalmente, mas muitos amigos dele, pessoas 

que gostam dele em nossa cidade, já tiveram. Atendi da mesma forma que atendo todos, ou 

seja, com zelo, prazer, respeito e hombridade. É dessa forma que devemos nos portar. Não 

somos unânimes. Ninguém é unânime em qualquer atividade. Itapira possui pessoas que 

gostam e que não gostam do deputado. Profissionalmente, acho que para emitir um parecer 

devemos conhecer a pessoa, assim como o trabalho exercido por ela. Falo isso porque fui 

citado. Tenho o direito e a obrigação de esclarecer os fatos para a população que por mim 

foi assistida no Hospital. Deixo o meu registro. Esse registro é relacionado a minha 

atividade profissional. Gostaria imensamente de esclarecer que discordo veementemente do 

que foi falado a meu respeito. A pessoa que estava entrevistando recebeu meus auxílios. 

Pude ajudá-la. Acho que devemos atender a todos de forma igualitária. É direito do 

cidadão. Isso está escrito na própria Constituição. Não é por sobrenome, mas pelo nome da 

pessoa que devemos, por obrigação, atender. Obrigado senhor presidente.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna, senhor presidente, para apresentar mais um projeto de minha autoria onde institui a 

obrigatoriedade de que gestantes sejam desobrigadas a passar pela catraca dos ônibus 

circulares de transporte coletivo, no âmbito do Município de Itapira. Sabemos que a mulher 

fica mais sensível depois de seu terceiro mês gestacional. Fui buscar essa lei através do 

vereador Sidnei Guerreiro. Ele é vereador do município de Atibaia e integrante do partido 

PRB. O projeto foi aprovado por todos os vereadores e implantado com muito sucesso 

naquele município. Cabe ressaltar que o prefeito daquele município também corroborou a 

ideia. Portanto, venho a esta tribuna solicitar a colaboração de todos os vereadores desta 

Casa. As gestantes de nossa cidade somente têm a agradecer. Peço aos integrantes das 

comissões para que exarem um parecer favorável ao projeto. Espero que o prefeito também 

acate a ideia a fim de beneficiar todas as mulheres Itapirenses. Na semana passada não vim 

a esta tribuna, Marquinhos, por motivos pessoais. Como o senhor é um vereador que 

sempre corre atrás dos problemas relacionados aos cadeirantes e das pessoas com 

mobilidade reduzida, acabei ficando muito triste com o que vi na Festa de São Benedito. 

Fiquei muito triste porque o banheiro dos cadeirantes estava em uma situação muito ruim. 

O pior dos problemas é que o banheiro estava sem iluminação. Estive conversando com o 

prefeito sobre esse tipo de problema. Espero que a empresa responsável seja mais 

cuidadosa na próxima festividade. Fiquei muito chateado com a situação. Espero que esses 

problemas sirvam de exemplo para que no próximo ano a situação seja diferente. Agradeço 

a atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

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



presente, imprensa escrita e falada. É muito fácil, senhores vereadores, tecer críticas a um 

sistema de Saúde. Difícil é construí-lo. Difícil é administrar o sistema de saúde de nossa 

cidade. Trouxe alguns números para que todos tenham noção do que abrange o nosso 

sistema de saúde. Primeiramente, antes de passar esses números, gostaria de dizer que hoje 

estive presente no Hospital Municipal para observar como estavam os andamentos das 

obras. Vale lembrar os senhores vereadores e público presente que a reforma do 3º andar do 

Hospital está quase finalizada. É uma obra no valor de quase R$ 3.000.000,00. Descendo 

para o 2º andar pude observar o pré-parto que está inteiramente em obras. Não tenho a 

estimativa do valor, mas realmente será gasto muito dinheiro para deixar o local muito bem 

adequado. Temos também a reforma da cozinha, a qual já foi liberada uma verba para que 

se arrume tudo aquilo que foi deixado de herança da antiga administração. Estive, também, 

dentro do centro de especialidades que logo estará em funcionamento. Fui observar que 

também houve a troca de todo mobiliário das Unidades Básicas de Saúde, reforma de 

Unidades Básicas de Saúde, construção da Rede Cegonha, além de outros benefícios. 

Senhores, estamos trabalhando muito. Por quanto tempo o Hospital Municipal não passava 

por uma reforma? Para quem já esteve dentro do 3º andar do Hospital pode notar que foi 

realizada uma reforma completa no teto e nas partes hidráulica, elétrica e mobiliária. O 

Hospital atende um número enorme de pacientes. Quase 70% da população Itapirense é 

assistida através do Hospital Municipal, sem contar as pessoas que vem de municípios 

vizinhos. Não nos cabe atendimento, mas também abraçamos essa situação por necessidade 

dos municípios vizinhos. Dentro desses números, para quem critica o sistema de Saúde, 

podemos constatar que as consultas, de janeiro a abril do corrente ano, chegam a 77.179. É 

como se a população toda de Itapira passasse pelo sistema de saúde. Tivemos 87.022 

exames realizados. Tivemos 1.256 internações. É um tanto quanto demagogo falar que o 

sistema de saúde de nosso município é falido ou ruim. Quando você anda pelas Unidades 

Básicas de Saúde constatamos os profissionais da área da Saúde dando o sangue para que 

todos tenham um bom atendimento. Quando abordamos atendimento, falamos da 

tomografia. É um assunto muito debatido nesta Casa. Tenho algumas coisas a dizer a 

respeito da tomografia. Em Itapira, há de se registrar nesta Casa, que casos de urgências e 

emergências não ficam sem atendimento. Quando se falou em deslocamento e que existe a 

necessidade de tirar o paciente do hospital, posso dizer que o serviço de deslocamento de 

um paciente que está dentro das dependências do Hospital Municipal, em estado de 

urgência e emergência, para qualquer outro hospital que seja, o procedimento é feito pelo 

SAMU. O paciente é estabilizado e vai junto ao médico dentro de uma UTI móvel. Não é 

feito de qualquer maneira. Para vocês terem noção, Itapira fez 175 tomografias esse mês. É 

uma média de 6 tomografias. Quando falamos que existem, pessoas esperando, é lógico. 

Existem, mas nenhum é emergencial. Não se passa de 20 ou 30 dias. Todas as tomografias 

são quadros eletivos. Serão e estão sendo realizadas pela nossa administração. Um hospital 

como o AME de Mogi Guaçu não possui tomógrafo. Acho que a maior parte de vocês não 

sabe disso. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, nº 1101, caso não esteja enganado, 

que diz que o tomógrafo pode ser instalado em uma cidade a partir de 100.000 habitantes e 

que tenha demanda. Vou trazer um documento a esta Casa onde no começo de nossa gestão 

já foi solicitado um tomógrafo a DRS. Infelizmente o próprio diretor da DRS nos 

disponibilizou a portaria e disse que não tínhamos a condição de adquirir a aparelho de 



tomografia. Tivemos um grande encabeçamento por parte do senhor, Dr. Rafael, sobre a 

questão da tomografia. Deveríamos, o senhor principalmente, encabeçar, junto ao Conselho 

Municipal de Saúde, o pedido de um tomógrafo. Assinar: Eu, Dr. Rafael Donizete Lopes, 

venho, abaixo assinado, junto com outras assinaturas e o Conselho Municipal de Saúde, 

pedir um tomógrafo. Esse assunto é para o Conselho Municipal de Saúde e não somente 

para esta Casa. Conselho Municipal de Saúde é deliberativo. É um órgão onde representa os 

sindicatos, médicos, dentistas, setor de Saúde, dentre outros. Gostaria muito de vê-lo 

encabeçar, junto ao Conselho Municipal de Saúde, esse pedido. A nossa cidade possui um 

aparelho de tomografia, mas encontra-se na Santa Casa. Os números que estou passando a 

todos são reais. Foram mandadas, em abril, para a Santa Casa de Itapira 70 exames de 

tomografia eletivos e não eletivos. Procura-se fazer urgências, crianças e idosos para que o 

deslocamento seja menor. As urgências e emergências, conforme citadas anteriormente, são 

transportadas pelo sistema do SAMU com toda segurança e infraestrutura possível. Mogi 

Guaçu possui um aparelho de tomografia dentro de um hospital, o qual não é público. Mogi 

Mirim é a mesma situação. Quando falamos em ter um aparelho de tomografia, ainda temos 

mais um problema que podemos enfrentar em nosso dia a dia dentro do Hospital. Muito 

bem, estamos querendo um aparelho de tomografia. Vamos ter um tomógrafo dentro do 

Hospital. Quantas equipes deverão operar esse tomógrafo? Onde encontrar técnicos para 

operar? Quantos turnos de 8 horas serão necessários? Será que cairá na mesma situação? 

Ou seja, poxa não temos técnico, vamos mandar para a Santa Casa ou não temos técnico, 

vamos encaminhar para Mogi Guaçu. Pedir é fácil, administrar, senhores vereadores, é 

difícil. O que estamos fazendo em nossa administração é dar o sangue e ver nosso paciente 

sendo assistido. Vamos melhorar. A área da Saúde de Itapira vai mais adiante a cada dia 

que passa. Dentro do quadro específico de tomografias, no qual se faz toda uma 

politicagem, está explicado. Quando falamos em tomografia, estamos bem assistidos. 

Nenhum paciente, sequer, ficou sem fazer exame. Vamos administrar nossa cidade. Vamos 

deixar as picuinhas de lado, encontrar os problemas que realmente devem ser resolvidos e 

não procurar problemas onde as soluções já foram encontradas. Obrigado.” A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Quando o 

senhor disse que era para encabeçar uma assinatura para o Conselho, gostaria de esclarecer 

para o senhor que você sobe a esta tribuna e fala para a população Itapirense que desloca o 

paciente do Hospital Municipal para a Santa Casa. O senhor tem que entender que se tiver 

um acidente grave nos Prados o paciente vai morrer. Então, o senhor está tapando o sol com 

a peneira. O senhor está com o cobertor e está cobrindo um lado e descobrindo o outro. 

Outra coisa que gostaria de dizer é que isso foi proposta de campanha do Paganini em 

2012. Eu subi no palanque, o senhor subiu e os outros 7 vereadores subiram. O Paganini 

tinha que ter analisado a situação no passado. Ele prometeu em campanha. Ou ele é um 

mentiroso ou ele enganou todo mundo. Essa é a verdade. Sinto-me envergonhado, acredito 

que o senhor tinha que se sentir, porque prometemos em campanha o tomógrafo. Está no 

plano de governo dele. Não estou fazendo politicagem. Estou justificando promessas de 

campanha onde agora o senhor vem a público dizendo que não pode fazer. Ninguém está 

fazendo politicagem. Estamos discutindo um assunto que a população Itapirense acreditou 

no passado, mais precisamente no ano de 2012. Não estou fazendo promessa ou cobrança. 

Espero que a população Itapirense se sinta beneficiada por um tomógrafo no Hospital 



Municipal. O senhor está sendo muito demagogo porque você estava no mesmo palanque 

que eu estava. Então, se o senhor vem me chamar de demagogo, acredito que você também 

é.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

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

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

da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a 

Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de Maio de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio 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 Complementar. 2º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0010/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Extingue e aumenta cargo no quadro de pessoal da 

Prefeitura Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

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

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0048/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Declara de Utilidade Pública a 

ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0049/2014.- Em que o Sr. 

Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui a 

obrigatoriedade de que gestantes sejam desobrigados a passar pela catraca dos ônibus 

circulares de transporte coletivo, no âmbito do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0050/2014.- Em que o Sr. 

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

Concede isenção tributária à empresa HAES Confecções Eireli EPP. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 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.  6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00215/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Astrogilda Fuini Viola. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00216/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Anísio Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00217/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jesus Cândido da Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00218/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna 



Luiz Netto Odaonda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00219/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Gonçalves Lopes da Costa. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00220/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Maurício Alves de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Gustavo Roberto Aparecido Frois. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00222/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Divanira Momesso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Carlos Alves de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00224/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira Sgarbi Cordeiro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alaíde 

Aparecida de Moraes Balbieri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00226/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jair Pereira Pinto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00227/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Garcino Leme de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00228/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Vera Borson Kumerlebe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Pesar nº. 00229/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Linei Monteiro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 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, adentrou no recinto da Câmara 

Municipal de Itapira o Sr. DIEGO MELO, Presidente do Partido Trabalhista 



Brasileiro (PTN), que de forma alterada, começou, aos gritos, com palavras ofensivas, 

se dirigir ao vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMRO DE LIMA, manifestando da 

forma a seguir transcrita: DIEGO MELO: “Aí Maurício, pode me processar ou o que 

for, mas você dobra a tua língua antes de você falar qualquer coisa sobre o Hospital 

Municipal que você não saiba. No dia 08 estava lá em caso de emergência. Não foi 

transferido pelo SAMU. Foi transferido pela ambulância. Isso aqui não é política. Isso aqui 

é revolta. É revolta, sabe por quê? A minha avó teve alta do Hospital Municipal às 11:00 

horas da manhã de domingo. Ela morreu na minha frente, seu sem vergonha. Ela morreu na 

minha frente às 14:00 horas da tarde. O SAMU estava socorrendo os acidentes e você vem 

falar merda. Cala a tua boca, Maurício. Cala a tua boca. O povo está revoltado, seu sem 

vergonha, demagogo, puxa saco. Isso é revolta. Isso aqui é revolta. Você vem falar um 

monte de baboseiras. Dobra a tua língua. Esse cara só fala merda. Esse cara só fala mentira. 

É um sem vergonha. Vai lá no plantão. Vai lá no Pronto Socorro. Pode dar. Manda 

recadinho no facebook para mim para você ver. Manda. Manda. Me persegue. Me 

persegue. Você, Maurício, contrate um segurança. Peço a Deus para que meus inimigos 

sejam fortes. Então, contrate um segurança para apanhar você e ele. Seu sem vergonha. Dá 

nojo. Dá nojo. Palhaçada. Estão todos dando risada. O caso é sério. O caso é sério. Você 

leu aí quantas pessoas morreram. O cara morreu esperando atendimento do SAMU. Dá 

nojo. Não adianta ficar me olhando.” A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 21º) Requerimento nº. 00146/2014.- Voto de congratulação com o casal 

José Osvaldo Tosta Longo e Fátima Ap. Modonezzi Longo, pela comemoração de 37 anos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00147/2014.- Moção de Apoio a 

inclusão na Ordem do Dia da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 2.295/00, que 

dispõe sobre a jornada de trabalho de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho solicitar o apoio dos demais vereadores. É 

uma matéria de autoria de todos os vereadores desta Casa. Espero que os demais vereadores 

que não assinaram a matéria, possam assinar. É uma forma de colaborar com a classe. Cabe 

ressaltar que hoje é uma data muito importante. Cada vereador é integrante de determinado 

partido. Portanto, somos representados pelos deputados federais. Vamos solicitar apoio a 

classe dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O projeto deve ser aprovado. 

A luta vem se estendendo há muito tempo. Os profissionais que serão beneficiados somente 

tem a agradecer. Também gostaria de solicitar o apoio das demais Casas legislativas de 

nossa região. Vamos mostrar que o Poder Legislativo Municipal está apoiando a aprovação 

do projeto. Devemos nos unir para que esse benefício seja concretizado. Obrigado pela 

atenção de todos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 147/2014. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Não votei contra o projeto e jamais votaria contra. Atualmente um 

técnico de enfermagem deve possuir duas cargas horárias para sobreviver. O meu medo é 

no sentido de que com a diminuição da carga horária para 30 horas seja necessário eles 

possuírem três empregos de 30 horas. Em vez de ele trabalhar 80 horas, acredito que ele 



trabalhará 90 horas. Temo que a situação caminhe para esse rumo. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “A solicitação de 30 horas 

vem no sentido de não alterar o salário. Vem somente no sentido de abaixar a carga horária 

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

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00148/2014.- Oficiar o governo do estado de São Paulo e Secretaria 

Estadual da Saúde, objetivando a ampliação da capacidade instalada e a oferta de exames e 

consultas médicas no AME de Mogi Guaçu. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 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 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento 

nº. 00149/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Editi Pereira Trajano, pelo transcurso 

de seu aniversário natalício. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00150/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Izaura Fray Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

26º) Requerimento nº. 00151/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Terezinha 

Rodrigues Moreira, mais conhecida por "Tera Cabelereira", pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00152/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Ana Scomparin Mistro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

28º) Requerimento nº. 00153/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria da AIPA-

Guarda Mirim, na pessoa do presidente Cláudio Silvestrin, pelos 50 anos de fundação da 

entidade comemorado no dia 1º de Maio. 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 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00154/2014.- 

Requer informações junto ao Executivo e Secretária Municipal de Saúde, quanto ao 

planejamento e data para a realização do mutirão de catarata de 2014. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 154/2014. Rejeitado menos dois 

votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. DESPACHO: 

REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00155/2014.- Requer oficiar o Prefeito 

Municipal e Secretária Municipal de Saúde, solicitando informações quanto ao número de 

cirurgias ortopédicas que aguardam na lista de espera do Hospital Municipal e a 

possibilidade de realizar um mutirão de artroscopia. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não 

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

votação o Requerimento nº. 155/2014. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. 



Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

31º) Indicação nº. 00237/2014.- Sugere implantação de mão única de direção a rua 

Crisântemos, sentido bairro/centro no trecho compreendido entre a rua Rotilo Peres e Av. 

Lions Clube. 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 20 de Maio de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 00238/2014.- Sugere execução de 

melhorias na quadra de esportes do Flávio Zacchi, localizada na rua Santo Malandrin. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

33º) Indicação nº. 00239/2014.- Sugere revitalização de praça e quadra poliesportiva na 

Rua Carlos Eduardo Ornellas, Nosso Teto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00240/2014.- Sugere 

aquisição, em caráter de urgência, de um intensificador de imagem para o Centro Cirúrgico 

do Hospital Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 20 de Maio de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00241/2014.- Sugere construção de 

um playground na rua Rubens Carmona, defronte o numeral 129, no residencial Alonso 

Carmona Orthis. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio 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: 36º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

010535/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 

04/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.994,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 008820/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 

COMP 04/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 38º) Ministério da Saúde Nº Ref. 010534/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) COMP 04/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 61.044,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 003743/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE CEO – CENTRO DE 



ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 04/2014 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 12.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 001607/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 11/2013 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 11.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Secretaria da Habitação do 

Estado de São Paulo; Ofício GS – 0058/2013. Processo SH – 278/05/2013.- Ref. 

Liberação de recursos para o município de Itapira no valor de R$ 367.800,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 42º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a outorga 

do Diploma Ana Nery aos profissionais da Saúde que se destacaram no desempenho de 

suas funções no dia 21 de Maio de 2014, às 19:30, nas dependências da Câmara Municipal 

de Itapira sito à Rua João de Moraes, 404, centro, Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

43º) Convite para a realização da Festa em louvor ao Divino Espírito Santo conforme 

programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Viação Itajaí: Resposta em 

atenção ao ofício nº 74/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Secretaria Municipal da 

Saúde: Respostas em atenção ao ofício nº 119/2014 referente ao Requerimento nº 13/2014, 

de autoria do Vereador Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Secretaria Municipal de Esportes: Convite para a participação do Dia do Desafio, evento 

realizado em todo mundo, no dia 28 de maio de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

47º) Conseg Itapira: Convite para a solenidade de comemorações do Dia Municipal de 

Segurança Pública - Prêmio José Marcatti e homenagens a Policiais Militares, Policiais 

Civis, Guardas Civis Municipais, Defesa Civil e SAMU que se destacaram no ano de 2013. 

O evento ocorrerá no dia 30 de maio de 2014, nas dependências da Câmara Municipal de 

Itapira, às 20:00 horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Lar São José: Solicitação de 

colaboração devido a realização da Festa Junina no dia 07 de Junho de 2014, às 18:00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 49º) APM - Associação Paulista de Municípios: 

Comunicado sobre a posse da nova presidência da APM. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

50º) Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itapira: Convite para a participação do 

Encontro Fraternal da Mogiana nos dias 06 e 07 de Junho de 2014, às 19:00, conforme 

programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 178/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 131/2014. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

186/2014: Resposta em atenção as Indicações nºs 633/2013 e 023/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 53º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 187/2014: 

Resposta em atenção as Indicações nºs 572/2013, 111/2014, 141/2014 e 151/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 54º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

188/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 77/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

55º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 189/2014: Resposta em atenção 

a Indicação nº 97/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 190/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 106/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 57º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

191/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 108/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

58º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 192/2014: Resposta em atenção 

a Indicação nº 86/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 193/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 92/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 60º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

194/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 70/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

61º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 195/2014: Resposta em atenção 

a Indicação nº 93/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 62º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 196/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 158/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 63º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

197/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 154/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

64º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 198/2014: Resposta em atenção 

a Indicação nº 118/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 65º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 199/2014: Resposta em atenção a Indicação nº 115/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. 

Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta 

da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única 



discussão o Requerimento nº 00132/2014.- Voto de Congratulação com os organizadores 

e participantes do 10º Motor Rock pelo brilhante evento realizado em nossa cidade. 

Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 

00148/2014.- Oficiar o governo do estado de São Paulo e Secretaria Estadual da Saúde, 

objetivando a ampliação da capacidade instalada e a oferta de exames e consultas médicas 

no AME de Mogi Guaçu. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00153/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria da 

AIPA-Guarda Mirim, na pessoa do presidente Cláudio Silvestrin, pelos 50 anos de 

fundação da entidade comemorado no dia 1º de Maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

4º) Em única discussão a Indicação nº 00230/2014.- Sugere execução de pavimentação 

asfáltica na rua João Sabino de Moraes em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. 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 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

5º) Em única discussão a Indicação nº 00233/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretária 

Municipal de Saúde, estudos objetivando a instalação de um aparelho de tomografia no 

futuro Centro de Imagem do Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

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

novamente. Conforme disse anteriormente no Pequeno Expediente, essa indicação vem ao 

encontro de um compromisso de campanha na qual fazia parte, assim como os demais oito 

vereadores. Então, vejo a necessidade de se ter um aparelho de tomografia no Hospital 

Municipal. Essa é uma reivindicação que a população solicita há anos. Através dos índices 

e estatísticas é notório que temos um trânsito que considero muito violento. Isso é real. São 

4.8 acidentes por dia. Isso chega a quase 150 acidentes com vítimas leves, moderadas e 

graves. O paciente politraumatizado, posso falar com objeção da matéria porque é de minha 

área, chega ao Pronto Socorro onde é estabilizado. Existe um protocolo que deve ser 

seguido. A situação parte dos exames complementares. Esses exames complementares são 

essenciais para que o profissional possa atuar. Muitas vezes o paciente politraumatizado 

deve ser removido. Ele já tem a gravidade da remoção do local do acidente para o Hospital 

Municipal. Depois ele vai fazer outro trajeto, ou seja, do Hospital Municipal para a Santa 

Casa ou para outros setores fora do município de Itapira. Portanto, o quadro clínico de um 

paciente grave piora consideravelmente. Isso está no Conselho Federal de Medicina. 

Podemos diminuir a taxa de morbidade e mortalidade oferendo essa situação para o 

Hospital Municipal. Prometemos esse fato em campanha. Não estou inventando o assunto 

tomografia para me promover nesta Casa. É conforme o nobre vereador disse, ou seja, 



ninguém está fazendo politicagem. Estamos fazendo política. É política séria porque 

assumimos esse compromisso no passado. Foi uma das propostas de campanha da área da 

Saúde do Paganini e do Dado. Não é uma indicação de minha autoria. É uma indicação que 

está sendo formulada baseada naquilo que prometemos. Esse compromisso deve ser 

oferecido. Caso não seja possível por vigência do Ministério da Saúde, me perdoe Dr. 

Maurício, mas um governo municipal tem Plano Plurianual e Orçamento Anual. Fazendo 

uma boa gestão, acredito que o Executivo pode comprar o aparelho. O que me preocupa é o 

fato de termos aprovado o Plano Plurianual nesta Casa de Leis e o mesmo não possuir 

nenhum estudo pela Secretaria Municipal de Saúde e Executivo para a possibilidade de se, 

ao menos, discutir, chegar a um consenso e comprar um tomógrafo para o Hospital 

Municipal. Caso esperarmos o Ministério da Saúde, conforme o nobre vereador Maurício 

disse anteriormente... Fiz um breve levantamento de números. Gostaria de passar esses 

números para a população Itapirense saber que conseguiremos, através desse número de 

100 mil habitantes no futuro breve... Hoje temos uma taxa de natalidade entre 700 a 800 

nascidos por ano. Temos uma taxa de mortalidade no município de 600 a 700 por ano. 

Temos uma média de 100 a 200 nascidos por ano. Devemos nos lembrar da migração. 

Vamos supor que venham 100 pessoas por ano. Resulta-se, mais ou menos, em 300 pessoas 

por ano. Hoje a população atual de Itapira gira em torno de 72 mil habitantes. Para se 

chegar a 100 mil habitantes, acredito que vamos aguardar 30 anos para que o possível 

tomógrafo seja disponibilizado para o Hospital Municipal. Serão 7 mandatos. É muito 

tempo. É um problema muito grave. Estranha-me muito é chegar nesse momento e não 

poder constatar nenhum tipo de estudo no Plano Plurianual e Orçamento Anual. É 

necessário tomar um ponto de partida. Alguns municípios próximos a Itapira, mais 

precisamente o de Ouro Fino... O prefeito de Ouro Fino assumiu o compromisso de colocar 

um tomógrafo na Santa Casa com verba do município. Ele não comprou um tomógrafo 

zero. Ele comprou um tomógrafo seminovo. O valor do tomógrafo é de R$ 500.000,00. 

Ouro fino tem apenas 36 mil habitantes. Será que Itapira com 72 mil habitantes, o dobro da 

cidade de Ouro Fino, não consegue comprar o aparelho dentro de um planejamento? O Dr. 

Maurício falou de milhões e milhões. Será que não temos verbas suficientes para comprar 

um tomógrafo? Acho que devemos analisar e passar essa situação para a população que 

depositou confiança no Paganini, dando a ele nas urnas quase 70% dos votos válidos. 

Estamos legislando para 100% do município. Foi proposta. Falamos isso nos bairros da 

Ponte Nova, Barão, Eleutério e imediações do Bar do Juca. Falei isso no passado e muitos 

de vocês também falaram. É muita incoerência o candidato Paganini falar em campanha e 

agora como prefeito, juntamente com a Secretária de Saúde, vir a público, através dos 

jornais, falar que o município não tem condições financeiras e a legislação não permite. 

Tinham que ter visto isso no passado. O Dr. Maurício citou no Pequeno Expediente que eu 

deveria, como médico, saber disso. Eu não sabia, mas quem tinha que ter visto... Não era 

candidato a prefeito e sim a vereador. Gostaria que os 8 vereadores analisassem e votassem 

favorável a matéria. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Acho que é uma confusão enorme entre projetos de campanha 

e promessas de campanha. Há projetos de campanha que se tornam inviáveis. Acho que 

atualmente um tomógrafo para o Hospital Municipal é inviável. Uma que pelo SUS não se 

consegue o aparelho. Teria que ser comprado. Não é somente comprar. Comprar, nós 



compramos, entendeu. O problema é o custeio e a manutenção que existe. Quem vai fazer a 

leitura do exame? A leitura não é feita por qualquer um. Mesmo que tenhamos um 

tomógrafo 24 horas por dia, não sei se vamos conseguir alguém que consiga fazer a leitura 

dos exames 24 horas por dia. Poucas cidades tem Hospital Municipal. O custeio do 

Hospital Municipal é enorme. Acredito que isso vai onerar, ainda mais, esse custeio. Prefiro 

que essa verba seja investida em projetos básicos porque estamos muito carentes na área 

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

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 233/2014. Rejeitada menos dois 

votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Lamento muito os nobres 

vereadores votarem contra uma proposta que foi feita em campanha. Espero que nenhum 

familiar de político necessite de uma tomografia, a nível de urgência, e o SAMU esteja 

realizando um atendimento emergencial em nossa cidade ou até mesmo o tomógrafo da 

Santa Casa esteja com problemas, onde resultará na morte do paciente. Não torço para que 

o parentesco venha a óbito. Estamos legislando para as pessoas simples e necessitadas. 

Obrigado, senhor presidente.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 20 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão a 

Indicação nº 00237/2014.- Sugere implantação de mão única de direção a rua Crisântemos, 

sentido bairro/centro no trecho compreendido entre a rua Rotilo Peres e Av. Lions Clube. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 237/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 20 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. 


