
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: Boa 

noite a todos. Gostaria de saudar, em especial, todos os dirigentes do grupo Samaritano, o 

chefe da Guarda Municipal de Itapira, Comandante Firmino, inspetor Martucci e o pessoal 

do Conseg. Ontem tive a oportunidade de estar presente em mais uma reunião do Conselho 

de Segurança. Foram discutidos alguns temas importantes onde abordam toda temática em 

relação a Segurança Pública Itapirense. Estivemos nos reunindo na Associação Comercial, 

na qual me congratulo com o presidente do Conseg, Sr. José Carlos Domingues. Deixo 

registrado um grande abraço. Tenho participado da reunião, juntamente com o vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva, para discutirmos assuntos importantes relacionados a Segurança. 

Venho a esta tribuna na noite de hoje para dizer que elaborei um requerimento referente a 

comunidade da Ponte Nova. A matéria faz referência a Empresa de Correios e Telégrafos, 

onde solicita a disponibilização de CEPs para o serviço de entrega de correspondência no 

bairro da Ponte Nova. É um pedido vindo de uma enorme parcela de moradores do bairro. 

Elaborei esse requerimento a fim de cobrar esse tipo de serviço da empresa responsável. 

Também gostaria de deixar registrada a minha participação no evento da Banda Lira 

Itapirense. Foi uma linda apresentação chamada Brasileiríssimo. São assuntos relacionados 

a Cultura onde patrocinou as pessoas de nossa terra. Então, gostaria de estender os meus 

parabéns a todos os integrantes da banda, assim como também para o público que 

prestigiou o evento. Estendo meus parabéns ao Secretário de Cultura, Sr. Marcelo, assim 

como a todos os componentes da pasta. Foi um trabalho muito importante. É bom 

trazermos os assuntos relacionados a Cultura porque é uma pasta que recebe cerca de 1,5% 

do orçamento municipal. De todas as secretarias, acredito que a Cultura é a menos 

favorecida. Mesmo recebendo esse pequeno valor, vejo que estão realizando um importante 

trabalho. Existem críticas, mas também devemos ressaltar as coisas boas que estão sendo 

realizadas em nossa cidade. Observo que está caminhando. O que mais me deixa triste, 

preocupado e indignado é discutir os valores de cada pasta e ver que a pasta da Educação, 

maior beneficiada no orçamento, ainda não entregou os uniformes para as nossas crianças. 

Tenho sido cobrado e tenho certeza que muitos vereadores também foram cobrados em 

relação ao problema. Praticamente já estamos entrando no sexto mês de 2014. No ano 

passado os uniformes foram entregues no mês de agosto. As justificativas foram dadas pela 

Secretária e pelo Chefe do Executivo. Alegaram que havia mudança de gestão e também a 

mudança dos uniformes. Gostaria de perguntar ao líder do prefeito qual seria a justificativa 

que será dada esse ano. Já estamos entrando na temporada de inverno. Esse uniforme é de 

fundamental importância para as pessoas de classe baixa. Gostaria que o Executivo se 



manifestasse em relação ao atraso. A população está nos cobrando. Ocorreu o mesmo 

problema no ano passado. Estamos chegando ao meio do ano e até o presente momento o 

uniforme não foi disponibilizado. Outro assunto relacionado a pasta da Educação é que a 

escola João Simões está sem aula de Educação Física desde o primeiro dia letivo desse ano. 

Essa matéria está em branco no boletim escolar. É uma grade curricular básica para o 

ensino de nossas crianças. Vejo que a Secretaria de Cultura está fazendo seu trabalho. Já a 

pasta de Educação, acredito que alguns questionamentos devem ser feitos. Em relação a 

pasta da Secretaria de Saúde, o líder do prefeito disse na audiência que gasta-se no mínimo 

15%, mas o município está gastando cerca de 27% do orçamento. Infelizmente esses 12% a 

mais do limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal cobra dos municípios não é suficiente 

para recebermos um retorno desejável. Resulta-se em mais de 25 milhões de reais. Vejo a 

discrepância entre uma pasta e outra. Saúde e Educação representam cerca de 47% do 

orçamento total do município. É um valor muito exorbitante. É muito dinheiro. Voltando a 

pasta de Educação, gostaria de dizer que muitas pessoas estão cobrando os uniformes. A 

administração deve justificar para a população. No ano passado a entrega já atrasou. Nesse 

ano a entrega está atrasada há quase 6 meses. Não dá para entender. Não sei qual será a 

justificativa desse ano. No ano passado se arrumou justificativa. Espero que não estejam 

confeccionando bandeirinha do Brasil para entregar junto aos uniformes. É ano de Copa do 

Mundo, mas muitas pessoas estão cobrando os uniformes. Espero que a Prefeitura dê as 

respostas e justificativas necessárias para a população. Nossas crianças e pais de alunos 

estão cobrando. O ano letivo iniciou-se em Fevereiro. Muito Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente. Gostaria de saudar a todos que marcam presença 

nesta Casa. Quero deixar registrado meus parabéns a quatro amigos. São eles: O Felipe 

Fróis, Gabriel Miquelini, a Marcia Aparecida e o João Paulo. Parabéns a todos. Agradeço a 

todos que acompanham nossos trabalhos através da internet. Em relação a reunião do 

Conseg, gostaria de dizer que muitos assuntos foram abordados. Fica o convite a todos que 

queiram participar dessa reunião. As reuniões são realizadas na última segunda feira de 

cada mês. Aproveitando o embalo, gostaria de dizer que hoje estará entrando um projeto de 

lei que denomina o canteiro central. Muitas pessoas dizem que nenhum canteiro da cidade 

recebeu denominação. Realmente. Apenas duas rotatórias foram denominadas. É uma 

forma de dizer que o conselho de nossa cidade está ativo. Não existe nada que possa 

impedir a denominação desse canteiro. Vamos fazer através da legitimidade. Os trâmites 

legais devem ser seguidos. Espero que todos os interessados possam marcar presença no 

evento do Conseg. Vários profissionais serão homenageados. O evento está marcado para 

ocorrer às 20:00 horas do dia 30 de maio. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a algumas indicações de minha autoria. Uma delas solicita a implantação de 

lombadas na Rua do Cubatão. Muitos motoristas não estão respeitando a sinalização. É uma 

forma de evitar acidentes. Peço a colaboração dos demais vereadores. Cabe ressaltar que 

muitos moradores da região fizeram essa solicitação. Deixo registrado o meu abraço 

direcionado a todos os profissionais liberais. Hoje é o dia do profissional liberal. Parabéns a 

todos. Estou realizando um pequeno trabalho em nossa cidade, mas muito importante para a 

cidade. Não sou melhor do que ninguém. Em relação a questão do subsídio, gostaria de 

esclarecer que o pagamento está em dia. Fui verificar a situação com o Fernando da 



Secretaria de Educação e constatei que tudo está dentro dos parâmetros. Ligamos para a 

pessoa que alegou que ainda não havia recebido o subsídio e um extrato foi solicitado. 

Vamos aguardar e investigar o caso. Caso realmente esteja tudo certo, gostaria de dizer para 

as pessoas não ventilarem informações errôneas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa. Gostaria de agradecer a presença de 

todos. É muito bom vê-los presentes nesta Casa. Primeiramente gostaria de abordar o tema 

Samaritano. Hoje deu entrada nesta Casa um projeto de lei no qual a Prefeitura, através de 

um convênio com o Governo Federal, liberará um repasse de verba para o instituto 

Samaritano no valor de R$ 81.600,00. Alguns colegas vereadores devem se lembrar do 

episódio ocorrido há um tempo com o grupo Samaritano no bairro Dela Rocha I. Isso 

mostra a idoneidade e a força do grupo. O grupo Samaritano é formado por religiosos e 

pessoas a fim de melhorar o contexto social do município. Mesmo com muitos problemas o 

grupo se manteve firme e com a mesma proposta. É bom lembrar que esses 10 indivíduos 

escolhidos para iniciar esse tipo de trabalho serão cidadãos Itapirenses. É uma chance de 

resgate ao ser humano. No dia em que estive presente na reunião do grupo Samaritano 

salientei e volto a salientar que é muito fácil criticar. Difícil é praticar um ato de coragem e 

de amor ao próximo. É justo que a Prefeitura consiga auxiliá-los nesse trabalho tão digno e 

importante para a nossa sociedade. Parabéns a todos. Esse projeto de lei será apreciado na 

data de hoje. Acredito que o projeto será aprovado por unanimidade. Em relação a outros 

assuntos, gostaria de abordar o último dia 19 do corrente mês. Foi o dia do aleitamento 

materno e das doadoras de leite materno. O nosso Hospital Municipal possui um banco de 

leite humano. É o único banco de leite da região. Atualmente o Hospital Municipal possui 

em seu estoque cerca de 20 litros de leite materno. Primeiramente devemos lembrar da 

dificuldade de se conseguir um doador. Não é simples. Depois de se conseguir um doador 

devemos nos lembrar do tratamento especial para com o leite materno. É uma forma de 

manter o leite saudável e com segurança. O município de Itapira fornece leite materno para 

os municípios de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. O banco fornece leite para unidades de 

tratamento intensivo neonatal. Hoje estive conversando com a Rosa a respeito dessa 

situação. Perguntei a ela se seria pouco. Ela me disse que não. Um recém-nascido dentro de 

uma unidade de tratamento intensivo necessita de aproximadamente 30 ml de leite por dia. 

Então, podemos dizer que temos condições de sustentar cerca de 200 crianças. Em nome da 

Dra. Angélica gostaria de me congratular com as doadoras de leite. Devemos lembrar que 

esse tipo de leite é examinado, tratado, pasteurizado e distribuído. As doadoras não 

precisam se deslocar até o Hospital Municipal. O município vai até a residência das 

doadoras. É um trabalho muito bonito e que salva vidas. Entrando no assunto da Saúde, 

aproveito a oportunidade para falar a respeito da dengue. Nas últimas semanas ocorreu um 

mutirão para a retirada de entulhos nos bairros do Cubatão e Jardim Raquel. Cerca de 41 

caminhões de entulhos foram retirados daqueles bairros. Ações preventivas também foram 

realizadas. Itapira possui um quadro de 55 casos de dengue. Comparado a região, estamos 

bem. O município de Mogi Mirim possui cerca de 300 casos e o município de Mogi Guaçu 

possui cerca de 400 casos. Existe um trabalho contínuo para que o problema seja resolvido. 

Existe uma situação de risco. Por esse motivo devemos tomar todos os cuidados. Queria 

mandar um abraço para o pessoal da equipe da dengue. Vocês realizam um trabalho 



maravilhoso em nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar é que nessa semana 

houve a liberação de 800 mil reais, através do deputado Barros Munhoz, para a compra de 

equipamentos para o Hospital Municipal. Vou passar alguns dados. As críticas, muitas 

vezes, vêm de forma contundente. Elogios ao trabalho é muito difícil. Aquisição de micro 

ônibus para transporte de pacientes de hemodiálise no valor de R$ 250.000,00. Ampliação 

da fisioterapia na Unidade da Vila Ilze no valor de R$ 75.000,00. Aquisição de uma 

ambulância no valor de 99.000,00. Liberação de R$ 96.000,00, através de uma emenda do 

deputado Barros Munhoz, para a reforma do Pronto Socorro. Temos a reforma do 3º andar 

e da cozinha do Hospital Municipal no valor aproximado de R$ 3.000.000,00. Temos a 

construção de um centro de especialidades. Temos a construção de uma Unidade Básica no 

bairro de Figueiredo. Temos a construção da Casa Gestante. Temos a reforma do PPA do 

bairro Pé no Chão. São ações muitos importantes no dia a dia. Hoje se falou a respeito dos 

uniformes escolares. Os uniformes escolares já estão sendo distribuídos. Os novos alunos 

que adentraram nas escolas já receberam os uniformes. Estive conversando com a Flávia 

sobre o assunto. Em algumas escolas o uniforme ainda não foi entregue, mas devemos 

lembrar que muitos alunos possuem o uniforme que foi disponibilizado no ano passado. 

Ninguém está desassistido em relação aos uniformes. Às vezes, a falta de informação não 

mostra a realidade em nosso município. Para finalizar, gostaria de parabenizar o Marcelo 

pelo brilhante trabalho realizado. Foram nove eventos realizados em nossa cidade. Iniciou-

se na Praça Bernardino de Campos com pinturas, danças e poesias. No mesmo dia, mais 

precisamente no dia 24, foi realizado na Praça João Sarkis Filho o grupo de violas. Na Casa 

da Cultura tivemos o clube do livro, teatro e exposição de fotos. No Supermercado Cubatão 

tivemos o Coral Cidade de Itapira e o Coral Infantil Lar São José. Na Praça Mogi Mirim 

ocorreu um show de Rock. Na Francisco de Paula Moreira Barbosa tivemos um show de 

Blues e para findar tivemos no domingo o show da Banda Lira. Eventos desse porte devem 

ser registrados e parabenizados. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito 

para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e 

passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON 

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

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 20 de Maio de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

2º) Em discussão e votação a Ata da 4ª Sessão Solene, realizada no dia 21 de Maio de 

2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 3º) Em discussão e 

votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de Maio de 2014. 

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

27 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 Razões de Veto. 4º) Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 

46/2014, ao Projeto de Lei nº 35/2014, que Excepciona desdobrou em condições e prazos 

que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

havendo mais Razões de Veto, o Sr. Presidente passa à leitura do Parecer e Projeto de 



Decreto Legislativo. 5º) PARECER nº. 70/2014.- ASSUNTO: BIOGRAFIA DO 

ILUSTRE ESTILISTA BRASILEIRO SAMUEL RAFAEL DE OLIVEIRA. 

RELATOR : LUIS ANTONIO MACHADO. A Comissão de Ética, que a este subscreve, 

reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo estilista 

Samuel Rafael de Oliveira, conhecido profissionalmente por Samuel Cirnansck, 

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

de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2014, outorgando-lhe o Titulo de 

Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a 

viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 

pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira. Samuel Rafael de Oliveira 

– Samuel Cirnansck, nasceu na cidade de São Paulo em 08 de novembro de 1975, filho do 

casal Ismael Aparecido de Oliveira e Maria Célia Rafael de Oliveira. Veio para Itapira com 

menos de um ano e passou toda sua infância e adolescência em nossa cidade, juntamente 

com a mãe e as irmãs Simone e Flávia. Morou inicialmente no bairro dos Prados, onde viria 

a cursar o primeiro grau, hoje o ensino fundamental, na escola estadual “Pref. Caetano 

Munhoz”. Posteriormente, passou a estudar na escola estadual “Elvira Santos de Oliveira”, 

o ESO, época marcante em sua vida, onde faria amizades que preserva até os dias de hoje. 

Samuel sempre demonstrou aptidão para as artes, principalmente desenho e pintura, porém 

apenas como hobby. Na adolescência, começou a adaptar algumas calças jeans para sair de 

casa. Nesta época também começou a fazer algumas camisetas que vendia para amigos e 

parentes. Mas o gosto pela costura começava a falar mais alto e Samuel, com algumas dicas 

da tia Maria José, passou a produzir suas próprias roupas e também para a família. 

Autodidata, ele chegou a cursar a Universidade Anhembi Morumbi, mas acabou largando 

por falta de tempo e dinheiro. Deu prioridade para outros cursos livres, e foi se 

desenvolvendo através de pesquisas. Passou a vender as roupas que produzia na capital 

paulista em locais como o Mambo Bazar e na Doc Dog, locais que foram ponto de partida 

para que seu nome começasse a ficar conhecido dos especialistas. Samuel foi descoberto 

por várias pessoas, porém como ele tem o espírito empreendedor, no ano de 2000, se 

associou a Artur Freitas e juntos abriram sociedade montando uma empresa. Então na 

verdade ele mesmo se colocou no mercado e no mundo da alta-costura. Por dois anos 

consecutivos, participou do Projeto Lab, uma espécie de laboratório para a descoberta de 

novos talentos. Chegou a ser figurinista de teatro e da apresentadora de TV Adriane 

Galisteu. Com um estilo clássico de alfaiataria, com um toque de underground e 

acabamento artesanal, não demorou para Samuel conquistar seu espaço ao sol, sendo 

convidado a participar pela primeira vez do São Paulo Fashion Week, maior semana de 

moda do Brasil e da América Latina no ano de 2005. Suas obras - Os vestidos de Samuel 

Cirnansck são símbolos de feminilidade e glamour. Não é à toa que o estilista, que é 

especializado em roupas para festas, é “queridinho” entre as famosas. Ao que parece, Xuxa 

é uma de suas maiores fãs. Um dos vestidos assinados pelo estilista para a apresentadora foi 

arrematado em um leilão por R$ 240 mil. E, para sua festa de aniversário de 50 anos, usou 

novamente uma criação de Cirnansck. E a recíproca é verdadeira! Entre os vestidos 

preferidos do estilista - que está há mais de 10 anos à frente de sua própria grife - estão os 

dois modelos feitos para a “Rainha dos Baixinhos”. Rico em detalhes, o vestido de Xuxa é 

digno de uma rainha. Mais recentemente, a apresentadora Fernanda Lima, ao apresentar a 



premiação Bola de Ouro da Fifa, resolveu agradar aos dois lados: surgiu de longo, apenas 

com um decote coberto de tule transparente, e assinado por brasileiro. O vestido verde, todo 

bordado, saiu do ateliê de Samuel Cirnansck. Além delas, outras famosas já vestiram 

Samuel Cirnansk: Carol Castro, Marta Suplicy, Carolina Ferraz, Patrícia Pillar, Thaila 

Ayala, Raíssa Machado, Mikelly Strelov, Tatiana Monteiro de Barros, Bruna Olivo, 

Mariana Ximenes, Julia Petit, Aline Moraes, Deborah Secco e Mayana Neiva. Sua vasta 

carreira de estilista tem elevado o nome de nossa querida Itapira para além de suas 

fronteiras, o que o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do 

homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 08/2014. É este o Parecer. 6º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/2014.- 

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

supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo estilista 

Samuel Rafael de Oliveira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

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

Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0051/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Desafeta área pública 

localizada no Parque Industrial Juvenal Leite. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto 

de Lei nº. 0052/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma 

de Subvenção Social, valores ao Instituto Samaritano de Proteção Social - ISPS.. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0053/2014.- Em que o Sr. Marcos 

Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina 

de CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança, o canteiro público central da Praça 

João Sarquis Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 10º) Emenda Aditiva de nº. 001/2014 

ao Projeto de Lei nº 49/2014.- Acrescenta-se § 2º ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 49/2014, 

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, com a seguinte 

redação:. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 11º) PARECER nº. 71/2014.- Ao Projeto de Lei nº 40/2014.- 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 40/2014, de 

autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Obriga o Poder Público Municipal 

fixar no mural ao lado da recepção do Hospital Municipal e das UBSs., os nomes dos 

médicos e da enfermeira chefe em plantão", são de parecer favorável, eis que inexiste  

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

Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa no sentido de aperfeiçoar 

o Projeto de Lei apresentado pelo nobre Vereador Marcos Paulo da Silva. EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 01/2014 AO PROJETO DE LEI Nº 40/2014. Art. 1º - Altera a 

redação da Ementa ao projeto de Lei nº 40/2014, que passará a constar com a seguinte 

redação: "Obriga o Poder Público Municipal fixar no mural ao lado da recepção das 

UBSs., os nomes dos médicos e da enfermeira chefe em plantão". Art. 2º - Altera a 

redação do Art. 1º do Projeto de Lei "Sub Studio" que passará a constar com a seguinte 

redação: Art. 1º) Fica obrigado o Poder Público Municipal a fixar no mural ao lado da 

recepção de cada UBSs. - Unidades Básicas de Saúde, os nomes dos médicos e da 

enfermeira chefe em plantão. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 72/2014.- Ao Projeto de Lei nº 48/2014.- 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 48/2014, de autoria do 

nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Declara de Utilidade Pública a 

ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA", 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 73/2014.- Ao Projeto de Lei nº 50/2014.- 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 50/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Concede isenção tributária à empresa HAES Confecções Eireli 

EPP.", 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 74/2014.- Ao Projeto de Lei nº 51/2014.- 

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 51/2014, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Desafeta área pública localizada no Parque 

Industrial Juvenal Leite", 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. 15º) PARECER nº. 75/2014.- Ao Projeto de Lei nº 52/2014.- 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 52/2014, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores ao Instituto Samaritano de Proteção Social - ISPS.", 

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 27 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. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo 

Sérgio de Castro. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00231/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Antônia Gardinalli Arruda. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

Pesar nº. 00232/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Fulaneto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00233/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Catarina Idalina Roberto Alves Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00234/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Theresa Guerra Martin. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00235/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00236/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena Aparecida Taliatelli. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00237/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Daniel Antônio Bosso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00238/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 



Desolino Rufino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Nair Rocha de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00240/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anésio Riberti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 27 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. 27º) Requerimento nº. 00156/2014.- Congratulação com os organizadores 

e participantes do 7º Passeio Off Road de Itapira, em nome do idealizador Dula Zanovello.  

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00157/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Marcos Ortolan, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

29º) Requerimento nº. 00158/2014.- Requer oficiar a EPTV Campinas, emissora filiada a 

Rede Globo, objetivando a conclusão da instalação dos equipamentos para transmissão do 

sinal digital de TV em nosso município antes do início da Copa do Mundo. Autoria. Décio 

Da Rocha Carvalho. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00159/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Therezinha de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00160/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Izabel Carbonari Botero Salgado, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00161/2014.- Voto de 

Congratulação com a professora Sra. Therezinha Vieira de Mattos Dahma, pelo transcurso 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00162/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Odete Ricciluca Bizinelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00163/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Benjamim Hermenegildo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 



celebrado no dia 22 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 00164/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Stella Tereza Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

36º) Requerimento nº. 00165/2014.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, no sentido de disponibilizar CEP´s para serviço de entrega de correspondências 

no bairro da Ponte Nova. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Conforme havia falado no Pequeno 

Expediente, a Comunidade da Ponte Nova tem solicitado há anos esse pedido. Os 

moradores do bairro têm enorme dificuldade em receber suas correspondências. Gostaria 

que todos os nobres edis analisassem e aprovassem a matéria. Obrigatoriamente temos de 

acionar a Empresa de Correios e Telégrafos para que o problema seja resolvido. Várias 

pessoas vieram solicitar esse tipo de serviço. A empresa responsável pela entrega de 

correspondências deve ser cientificada. É direito dos moradores do bairro. A residência é o 

habitat da pessoa. É justo todos os moradores receberem suas correspondências em suas 

casas. Peço o apoio dos demais colegas. É obrigação da empresa responsável levar as 

correspondências aos moradores do bairro. Pagam imposto? Pagam. Portanto, nada mais 

justo oferecer um serviço de qualidade a comunidade da Ponte Nova. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Votei favorável ao 

requerimento. Espero que a empresa atenda a solicitação. Vários bairros de nossa cidade 

possuem o mesmo problema. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00166/2014.- Requer a Mesa, que 

determine à secretaria da Casa, fornecer cópia do ofício encaminhado a este vereador, 

convocando para a sessão extraordinária do dia 23 de maio. Autoria. Juliano Feliciano. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento 

nº. 00167/2014.- Oficiar à direção da CPFL, solicitando dotar-se o bairro dos Limas de 

rede de iluminação pública. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00168/2014.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do 1º Movimento Cultural de Itapira, 

na pessoa do Secretário Municipal de Cultura e Turismo Marcelo Dragone Iamarino. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

40º) Indicação nº. 00242/2014.- Sugere denominar rua ou praça pública do município de 

Antenor Sartorelli. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00243/2014.- Sugere reforma de dois 

redutores de velocidade tipo lombada na rua do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

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



27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 

00244/2014.- Sugere nova pintura na sinalização de solo da rua Sabiá, bairro dos Prados. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 00245/2014.- Sugere melhorias no sistema 

de iluminação debaixo do Viaduto Tiradentes. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

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

27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00246/2014.- Sugere instalação de iluminação na Academia ao Ar Livre da Avenida David 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 00247/2014.- Sugere implantação de 

redutor de velocidade tipo lombada na rua Dilze Colferai Pinheiro, defronte o numeral 255, 

no Bráz Cavenaghi. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 46º) Indicação nº. 00248/2014.- Sugere revitalização de 

quadra e campo de futebol existentes na rua Eugênio Consorti, no Della Rocha. Autoria. 

Luiz Antonio Machado. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

47º) Indicação nº. 00249/2014.- Sugere execução de poda de árvores na rua Cônego 

Henrique Moraes Mattos, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Luiz Antonio Machado. 

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

27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00250/2014.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na Av. João 

Brandão Júnior, defronte a Gilmex. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 00251/2014.- Sugere ao 

Departamento Municipal de Trânsito promover estudos para limitar o estacionamento de 

veículos à apenas uma das mãos da Av. Rio Branco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 27 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: 

50º) Ministério da Saúde Nº Ref. 003876/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 BUCAL – SB COMP 

04/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

51º) Caixa Econômica Federal: Notificação de crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, em 30/04/2014, no valor de R$ 160.065,76, destinados ao município de Itapira, 

na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 0363569-35, que tem por objeto 

"CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO 3000M2." DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 216/2014 Ref: Resposta à Indicação 



nº 07/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Câmara Municipal de Itapira: Convite 

para a solenidade de entrega do diploma "Anna Nery", pelos relevantes méritos na área da 

Saúde aos profissionais em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Paróquia Santo 

Antonio: Convite para a Festa de Santo Antonio que se realizará de 05 a 15 de junho de 

2014 nas dependências da Matriz Santo Antônio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) 

Câmara Municipal de Itapira: Convite para a Audiência Pública que será realizada no dia 

29 de maio, às 14:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori 

– Presidente. 56º) Câmara Municipal de Mogi Mirim: Cópia fiel do requerimento nº 

290/2014, de autoria da nobre edil Luzia Cristina Côrtes Nogueira, aprovado pela Casa em 

Sessão Ordinária realizada em 19 de maio de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

57º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício CGC. ARC nº 349/2014 TC - 

2570/003/06. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 

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

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

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

discussão o Projeto de Lei nº 0051/2014.- Desafeta área pública localizada no Parque 

Industrial Juvenal Leite. 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 

51/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

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

0052/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores ao Instituto Samaritano de Proteção Social - ISPS. 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 52/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns aos Samaritanos pelo 

trabalho realizado em nossa cidade. Gostaria de parabenizar a todos na pessoa do Luis 

Fernando. Nesta oportunidade gostaria de relembrar que a Igreja Presbiteriana de Itapira 

completará 140 anos de fundação. É uma das igrejas mais antigas do Estado de São Paulo. 

Parabéns a comunidade presbiteriana de Itapira. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Quero parabenizar os nossos 

irmãos que estão lutando por essa causa justa. Que Deus abençoe a todos e que continuem 

fazendo esse grandioso trabalho. Parabéns. Com certeza a vitória é nossa. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Primeiramente gostaria de agradecer a todos os integrantes do Instituto Samaritano. Vocês 

aceitam toda e qualquer contribuição independente de religião ou afinidade. Desde que se 

tenha um bom coração, é bem vindo. Parabéns. Isso mostra a grandeza vinda através de 

todos vocês. Agradeço a atenção de todos.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 



VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 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 Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 132/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Esse requerimento vem ao encontro de alguns problemas... 

Mais uma vez venho a esta tribuna para falar dos problemas da área da Saúde. É a minha 

área. São problemas encontrados pela população Itapirense quando é assistida no AME do 

município de Mogi Guaçu. Um requerimento de uma vereadora de Mogi Mirim possui a 

mesma preocupação e conclusão... Somente foi lido o enunciado do requerimento. Quando 

fui tomar ciência do teor da matéria, solicitei para ser lido na íntegra pela importância do 

requerimento. Iria passar nesta Casa de Leis como uma mera informação. A vereadora de 

Mogi Mirim pensa na população daquele município com relação a Saúde. É a mesma coisa 

que estou fazendo desde o primeiro dia de meu mandato. Posso falar que é um 

requerimento de extrema importância para Itapira. A conclusão que a vereadora possui é a 

mesma conclusão que possuo. A oferta do AME de Mogi está insuficiente pelo tamanho da 

população assistida dos quatro municípios que fazem parte, inclusive Itapira. Posso falar da 

minha área, ou seja, ortopedia. A maioria dos pacientes que encaminhamos para aquele 

município para fazer artroscopia de ombro e joelho, cirurgias eletivas ortopédicas, dentre 

outros, estão voltando para o nosso município. Pacientes de ortopedia que são 

encaminhados para aquele município estão sendo entregues novamente para nós. Essa 

semana uma paciente que marcou sua consulta há três meses recebeu a seguinte informação 

do profissional da área da Saúde daquele município: “É melhor você voltar porque a fila de 

espera deve estar maior em comparação a seu município.” Então, trago em discussão mais 

um problema levantado na área de Saúde do município de Itapira. Iria passar batido, mas é 

bom discutirmos a situação. Devemos discutir porque uma fila enorme de pessoas que 

necessitam de operação cirúrgica estão aguardando há anos. Não é meses ou dias, mas 

anos. Falo das cirurgias referente a minha área de ortopedia. Os pacientes ficam iguais a 

jogo de ping-pong, ou seja, vão até o Hospital Municipal para serem encaminhados para 

outros municípios. Quando chegam a Mogi acabam voltando para Itapira. É isso que 

devemos analisar. Iria passar batido e ninguém iria discutir a informação. Estamos 

discutindo porque fui analisar a importância e o teor da matéria. Congratulo e parabenizo a 

vereadora de Mogi Mirim, pois ela olha para a Saúde daquele município. Devemos olhar 

para nossos munícipes. Cada vereador está representando a população de Itapira. Na 

semana passada os nobres vereadores votaram contra uma indicação de minha autoria 

quanto a Saúde. É uma matéria relacionada ao AME de Mogi. Tem assunto sim. Faz parte 

do assunto sim. Não venha me interromper. O senhor tem a sua parte para falar nesta Casa 



de Leis. Não vou interromper quando o senhor estiver falando. Vocês votaram contra o 

mutirão de artroscopia. São problemas que não foram resolvidos em Mogi. Voltaram para 

nosso município. Vocês votaram contra. Então, me surpreende vocês discutirem alegando 

que a matéria não faz parte. Faz parte sim. O senhor venha a esta tribuna e justifica, Luiz. 

No momento em que o senhor for falar, venha a esta tribuna. Estou falando. Respeita-me. 

Então, vereadores, está na hora de analisarmos. Temos AME na região inteira. Talvez esse 

elo entre Secretaria de Governo de Estado... Temos o nosso deputado Barros Munhoz. 

Talvez temos uma população suficiente para também possuirmos um AME em nossa 

cidade. Por que não? Tem AME para todos os lados. A população de Itapira vai e volta sem 

obter a solução de seus problemas. Portanto, nobres vereadores, vamos discutir e analisar 

porque é um tema muito importante. A nobre vereadora de Mogi Mirim levantou esse 

problema na cidade vizinha que também é assistida pelo AME de Mogi Guaçu. Os 

problemas daquele município são os mesmos problemas de Itapira. Não podemos analisar e 

fingir que está tudo correto. Temos problemas dentro do município e problemas das pessoas 

que necessitam sair de Itapira para resolver seus problemas de saúde. Vamos perguntar para 

as pessoas que estão retornando para Itapira, Luiz. Você deve conhecer muita gente. Você 

deve conhecer muita gente. Antes de vossa excelência falar, vai procurar as pessoas no 

Hospital Municipal. Falo e provo para você. Você fala um monte de mentira, sendo que não 

representa nem o seu bairro. Represente sua cidade. Falo e provo para o senhor. Vamos 

discutir a matéria. Venha a esta tribuna e defenda sua posição. Vamos pensar, pessoal. Faça 

o seu trabalho que eu faço o meu. Não questiono seu trabalho. Faça o seu trabalho. Caso o 

senhor fizer bem feito, serei o primeiro a elogiar. Respeite enquanto estiver falando. 

Esperamos dar a resposta para a população. Caso não possuirmos a capacidade de resolver 

os problemas e se o AME de Mogi não está dando conta, acredito que devemos tentar 

resolver os problemas de nosso município. Não é simplesmente a pessoa ir até outro 

município e acabar voltando para Itapira. É esse o assunto. Na ortopedia está acontecendo 

isso. Ninguém está falando nada demais. Estamos discutindo a realidade. Não estamos 

discutindo coisas banais. Estamos discutindo problemas de saúde do contribuinte 

Itapirense. Caso estiver falando demais, me perdoem, mas é o assunto. Caso não 

discutirmos esse tipo de matéria, não sei o que os dez vereadores estão fazendo nesta Casa. 

Vamos analisar o tema. O tema é a quantidade de pessoas que estão sem assistência do 

AME de Mogi. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite. Somente acho que o nobre colega discorreu longamente 

sobre um assunto onde todos podem ver na prática. Não sei o porquê de tanto discutir. 

Devemos oficializar o governo para que mais vagas sejam disponibilizadas. Acho que não 

tem mais nada para se discutir. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, senhores vereadores, quando se 

falou que foi lido nesta Casa, excluo-me, porque leio os ofícios que são cientificados nesta 

Casa. O senhor tomou ciência deste. Eu tomo ciência de todos fora da sessão. Não 

necessariamente preciso fazer a leitura nesta Casa. Quando o presidente dá ciência tenho 

certeza que cada vereador desta Casa vai e toma ciência. Hoje mesmo o senhor teve a 

oportunidade. Estávamos conversando junto ao jornalista e disse o seguinte: “Depois quero 

tomar ciência desse fato. Quero ler sobre esse assunto porque hoje ainda não deu tempo.” 

Então, é responsabilidade de cada vereador. Tenho a minha responsabilidade. Quem cala, 



consente. Não me calo. Leio todos os ofícios que são encaminhados a esta Casa. Quando 

falamos do requerimento de autoria da nobre vereadora, vamos falar de Saúde Pública 

Brasileira. Hoje, para quem não sabe, a Federação não tem responsabilidade de nenhum 

repasse para a Saúde Pública. Hoje o município é obrigado a dar 15%. O Estado é obrigado 

a aplicar 12%. A Federação não é obrigada a repassar nada. Temos que cobrar do Governo 

Federal um repasse. Se obriga o município no mínimo 15% e o Estado no mínimo 12%, por 

que a Federação não paga? Temos que começar por cima. Os recursos maiores vão para a 

Federação. A nossa Saúde está complicada. Fazemos aquilo que é necessário. Temos que 

colocar muito mais do que preconiza as leis. Por quê? Porque não existe um repasse a nível 

Federal para os municípios. Então, quando falamos em Saúde Pública Brasileira, é muito 

mais complexo do que falar apenas de uma cidade. Dentro do âmbito do município é feito 

aquilo que podemos fazer. Temos toda uma gestão a ser analisada. Temos a saúde, temos as 

obras, temos as escolas e temos o funcionalismo. Dependemos de uma lei chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Atualmente 50% do orçamento do município é comprometido 

com folha. Podemos gastar com cautela. Podemos aplicar o dinheiro financeiro de forma 

ordenada. Temos que observar de onde os recursos estão vindo e pleitear, junto ao AME, a 

ampliação dessas vagas. Porém, não é querendo falar mal do município de Itapira que 

resolveremos o problema. Concordo com o vereador Dr. Pedro. É um assunto que já está 

tratado e será oficiado. Se vamos realmente criticar, vamos começar pelo Governo Federal 

e assinar, junto a vereadora, uma solicitação de repasse de verba oficializado pelo Governo 

Federal. Aí sim o município será comtemplado com mais verba, onde poderá aplicar os 

recursos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. O vereador Maurício levantou a respeito do repasse. 

Realmente essa solicitação é acatável, mas como os vereadores de Mogi Mirim aprovaram 

a matéria, acredito que devemos solicitar e se expressar, pois muitas pessoas estão na fila 

de espera. Devemos olhar por essas pessoas e solicitar o aumento dessas vagas. Sabemos 

que a parte do Governo Federal fica barrada. Devemos cobrar a ampliação dos AMEs de 

nosso Estado. Muitas pessoas necessitam desse tipo de serviço. Cabe ressaltar que muitos 

municípios estão crescendo rapidamente. Devemos cobrar o Governo Estadual e Federal 

para que alguma medida seja tomada. Os municípios devem unir forças para que a 

solicitação seja acatada. Uma resposta por parte do Governo Estadual seria bem vinda. 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 148/2014. Aprovado por unanimidade. A 

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

palavras do nobre vereador Marcos Paulo se concretizem porque é de interesse de todos. A 

oportunidade é única. Temos um governador do mesmo partido do Paganini. Temos fácil 

acesso ao Governo do Estado. Então, acho que essa discussão seria muito importante. A 

construção de um AME em Itapira resolveria muitos problemas. A população Itapirense 

seria mais bem assistida. Esperamos que eles deem esse retorno aos Itapirenses. A 

população deseja uma melhor qualidade de Saúde Pública. O AME é de competência 

Estadual, nobre vereador Maurício. O senhor é do mesmo partido do governador do Estado 

de São Paulo. Por enquanto estamos em Itapira. Não podemos levar os nossos pacientes até 

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

DE LIMA: “Desculpe a falta de inteligência doutor, mas o repasse vem para o Estado 



também. Quando falamos a respeito da indicação dessa colega, acredito que temos que 

pleitear junto aos governantes para que a situação melhore. Quando se fala sobre a vinda de 

um AME para Itapira, acredito que devemos correr e solicitar muito ao Governo Estadual e 

a DRS. Tenho certeza que o deputado Barros Munhoz já está correndo atrás desse tipo de 

benefício. É uma cidade muito importante para ele. As demandas devem passar por 

análises. Temos que seguir os parâmetros de demanda, assim como os parâmetros de 

necessidade. Existem muitas regiões de nosso Estado que também passam pela mesma 

situação. Cabe ao governador definir qual município será comtemplado com a construção 

do AME. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

5º) 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.  

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

única votação o Requerimento nº. 153/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00158/2014.- Requer oficiar a EPTV Campinas, emissora filiada a Rede Globo, 

objetivando a conclusão da instalação dos equipamentos para transmissão do sinal digital 

de TV em nosso município antes do início da Copa do Mundo. Autoria: Décio Da Rocha 

Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Elaborei esse tipo de requerimento há vários anos nesta 

Casa. O prefeito Paganini tomou as providências necessárias, sendo que um projeto de lei 

foi aprovado nesta Casa a fim de doar uma determinada área. Estamos chegando às 

vésperas da Copa do Mundo, mas nada foi concretizado. Cabe ressaltar que o município de 

Mogi Guaçu já possui o sinal digital. Peço a colaboração dos nobres colegas. Espero que o 

requerimento possa ser encaminhado a empresa competente. O prefeito Paganini já fez sua 

parte, assim como todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 158/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00166/2014.- 

Requer a Mesa, que determine à secretaria da Casa, fornecer cópia do ofício encaminhado a 

este vereador, convocando para a sessão extraordinária do dia 23 de maio. Autoria: Juliano 

Feliciano. 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 27 de Maio de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) 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. 

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

única votação a Indicação nº. 230/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Maio de 

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

00251/2014.- Sugere ao Departamento Municipal de Trânsito promover estudos para 



limitar o estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Av. Rio Branco. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. Como a matéria é de autoria do nobre vereador Carlos Alberto 

Sartori, gostaria de tecer algumas palavras a respeito do assunto. Foi feito para que o 

trânsito da via não ficasse muito parado. Depois que a faixa foi criada alguns comerciantes 

daquele local começaram a reclamar. O espaço onde algumas pessoas estacionavam o carro 

acabou sendo reduzido. A faixa deveria ser reduzida. A situação do trânsito de nossa cidade 

não foi totalmente planejada desde o começo. Alguns comerciantes estão sendo 

prejudicados. Prova disso é a elaboração de um abaixo assinado. Muitos veículos estão 

sendo estacionados naquele local. É uma situação que favorece e desfavorece alguns 

comerciantes da região. Peço para que o senhor presidente analise a situação com carinho... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Não é uma indicação para que 

seja efetivada. A matéria é no sentido da elaboração de estudos. O Departamento de 

Trânsito deve realizar estudos nesse sentido. Caso seja julgado que não é bom, tudo bem. 

Os responsáveis se encarregarão do problema. Não queremos atrapalhar a vida de ninguém. 

Várias pessoas já reclamaram da situação. Obrigado... Continuando o orador: Nas 

proximidades do IESI temos uma parte limitada. Concordo. Estudos devem ser realizados. 

Gostaria de deixar claro que votarei contra a matéria porque já recebi algumas solicitações 

dos comerciantes daquele local. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Estamos diante de um dos maiores problemas de 

trânsito de nosso município. Ao longo de 2013 e 2014 temos discutido nas reuniões do 

Conseg sobre a grande quantidade de acidentes e os problemas da malha viária de nosso 

município. Está aqui o Pretti e o mesmo pode confirmar. Vejo que essa indicação 

necessitaria de uma análise. Conforme vossa excelência disse anteriormente, é uma 

solicitação de estudos, mas com relação a Avenida Rio Branco, acredito que temos 

problemas graves. São problemas que necessitam de estudos onde comprovarão onde 

chegaria a situação. Temos problemas nos horários de pico. Muitas pessoas não respeitam 

as leis de trânsito. Muitos acidentes ocorrem nessas vias. Parabenizo a iniciativa de vossa 

excelência por trazer em discussão um dos maiores problemas de trânsito de nosso 

município. Foi falado no ano passado que a Prefeitura estaria contratando uma empresa de 

gestão em trânsito a fim de realizar estudos relacionados a toda malha viária de nosso 

município. Gostaria que o líder trouxesse informações nesse sentido. Devemos ficar atentos 

para que erros não sejam cometidos. Minha sugestão seria a retirada da matéria por 30 dias 

para que estudos sejam realizados. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Acredito que seja apenas um 

estudo. Cabe ao autor analisar a ideia. Quanto a empresa contratada, gostaria de deixar 

registrado que a mesma ainda está promovendo os estudos. Alguns estudos preliminares já 

começaram a ser adaptados em nosso município. Exemplo disso é o desvio dos caminhões 

pelas rotas alternativas e o preparo das ruas no sentido de receber os respectivos caminhões. 

Pela complexidade de nosso sistema viário, os estudos ainda estão acontecendo. Em breve 

receberemos todos os resultados necessários. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador 

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

seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 


