
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 de agosto 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, 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. Ausente o Vereador Sr. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente abre a palavra ao Sr. Almir Carulla para que o 

mesmo possa fazer a leitura de um poema. Isto feito, como primeiro orador inscrito, faz uso 

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

senhores vereadores, público presente. Quero registrar o fato ocorrido no último sábado em 

sessão extraordinária. O líder do prefeito veio a esta tribuna e fez um pronunciamento 

alegando que havia discutido em grupo. Tudo bem. Após sua fala também acabei falando. 

Se o grupo reuniu, é lamentável o mesmo não ter comunicado. Será que o grupo não tem 

coragem de chegar e chamar o vereador que pediu voto em campanha para poder explicar o 

que estava se passando? Acabou a sessão e fui procurar o líder do PRB nesta Casa, pois 

fiquei um pouco surpreso. Se foi discutido em grupo, como o líder de meu partido não disse 

nada a minha pessoa? Pelo menos deveria ter me dado algum tipo de repasse. O que mais 

me estranhou foi a partir do momento que questionei o seguinte: “Juliano, porque você não 

me avisou?” Também fui pego de surpresa. - disse ele. Fiquei chateado por esse motivo. 

Como foi discutido em grupo? No final da sessão estive conversando com o vereador 

Joilson e ele também me disse que não sabia do que estava acontecendo. Qual grupo 

descartou o Marquinhos? Fica essa pergunta. Todos são da base do prefeito e não sabiam. É 

difícil. Abrem-se algumas explicações, mas qual será a verdadeira? Não feri nenhum artigo. 

Quando foi colocado que expulsaram o Marquinhos da base... Desculpe-me, mas disputei 

uma eleição para fazer o bem para a população Itapirense e não para um grupo. As minhas 

votações nesta Casa nunca feriram o Estatuto do PRB. Devo seguir um raciocínio: 

“Legislar para o bem do povo que o elegeu.” É lógico que votei muitas situações contrárias 

e muitas situações favoráveis que até hoje causam repercussão nas mídias. Exemplo disso é 

IPTU. O IPTU foi lançado nesta Casa de Leis porque precisava-se realizar o reajuste para 

20% da população. Olhei... Pesa. É lógico que pesa. São 20% da população. Mesmo não 

sendo os 20% do bairro onde resido, acredito que afetou muitos amigos que residem em 

outros bairros. Infelizmente, com o dinheiro que era para entrar e realizar melhorias na 

cidade... Com o passar do tempo fizemos o recapeamento de algumas vias... Os 

recapeamentos foram executados em forma de empréstimo através do Governo Estadual. É 

com juros menores, mas deverá ser pago. E o dinheiro resultante dos 20% da população? 

Seria para fazermos essas melhorias. Foi esse o intuito. Em relação as reivindicações do 

Istor Luppi e José Tonolli, acredito que as ruas não foram recapeadas desde gestões 

anteriores. É uma situação que foi se alastrando cada vez mais. Foi feita uma infraestrutura 

por baixo, não foi feito a pavimentação e o que aconteceu? Entrou terra nas tubulações e 

acabou estragando o serviço. Não podemos deixar isso acontecer. Será que é pelo fato de 



ter respondido um comentário nas redes sociais em relação a essa área? Será que foi a 

forma que escrevi? Será que foi pelo motivo das votações das contas do ex-prefeito? 

Quando votamos as contas do ex-prefeito no ano passado, acredito que votamos dentro do 

prazo regimental, ou seja, os 60 dias. Reconheço que não sabia que poderia resultar em uma 

reviravolta na justiça. O ex-prefeito ganhou na justiça. Se tínhamos 90 dias para deliberar e 

o ordem da justiça era para revogar, no meu entender, acredito que não deveríamos votar 

favorável ou desfavorável. Foi o momento em que me abstive da votação. De maneira 

nenhuma o grupo me disse: “Olha, você tem que votar de acordo com isso aqui.” Ninguém 

me trouxe nada por escrito em relação a votação das contas. Estou colocando essas 

situações para a população analisar. Sou vereador nesta Casa de Leis. Não feri a ética ou 

outra situação. Estou nesta Casa para legislar junto a população Itapirense, pois foi ela que 

me elegeu. Quero deixar registrado, Carina Mattos, na Rádio Clube de Itapira, que no 

sábado, mais precisamente no final da sessão, que estava falando... Não sei o que 

aconteceu. Não sei se o problema ocorreu somente nas 4 residências que me falaram ou se 

o problema ocorreu no geral, mas quando estava falando foi cortado o microfone. Agora 

está sendo gravado. 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. Gostaria de tecer alguns comentários. Há 15 dias, nesta 

mesma tribuna, o nobre vereador Maurício, quando fiz um questionamento, ele foi até um 

pouco indelicado com sua resposta ao considerar que companheiro é companheiro e FDP é 

FDP. Fiquei um pouco magoado em relação a isso, mas a vida segue. Aproveitando o 

discurso do nobre vereador há 15 dias, no sábado o que soou foi uma estranheza muito 

grande no momento em que companheiro é companheiro e FDP é FDP... Quando ele 

noticiou a expulsão do vereador Marcos Paulo da Silva alguns vereadores, inclusive o líder 

do PRB nesta Casa de Leis, não sabia do que ele estava falando. Então, da mesma forma 

que a população, os vereadores da oposição e companheiros de dentro desta Casa que dão a 

cara a tapa e que votam projetos do prefeito... Fico questionando. O prefeito considera 

todos os vereadores companheiros no mesmo teor? Será que ele acha que todos tem o 

mesmo peso nesta Casa ou alguns são privilegiados ao ponto de esconder um assunto 

político dos próprios companheiros? Não sou eu quem está falando. Foi o depoimento do 

Juliano e do Joilson no sábado. Então, pergunto ao líder: Quem realmente são os 

companheiros ou a liderança trata e confia aos companheiros ao ponto deles se 

surpreenderem conforme também fomos e a população foi surpreendida? Fica esse 

questionamento. Mudando um pouco de assunto, há duas semanas foi inaugurado, inclusive 

alguns vereadores marcaram presença, o Centro de Mastologia do Hospital Municipal. 

Pergunto aos vereadores: Foi proposta de campanha do vice-prefeito Dado e do prefeito 

Paganini, inclusive também estava no palanque, sendo que dizemos em palanque do 

tomógrafo e do mamógrafo no Hospital Municipal. Fui conversar com algumas autoridades 

da área médica. Estive pesquisando em nossa região e todos os Centros de Mastologia 

possuem um mamógrafo. É uma peça importante para o mastologista. É importante a 

população ficar sabendo que os mesmos seis meses de espera para fazer o mamógrafo, 

apresentando esse Centro de Mastologia, essas senhoras e jovens, vão continuar esperando 

porque não temos um mamógrafo no Centro de Mastologia do Hospital Municipal. As 

pessoas tem que se locomoverem para São João da Boa Vista, Mogi ou aguardar a fila de 



espera na Santa Casa, pois também faz os exames particulares, convênios e SUS. É 

importante a população, nesse momento, principalmente as mulheres, terem ciência de que 

precisamos, nesse mesmo Centro de Mastologia, de um mamógrafo. Esse mamógrafo é 

importante para as mulheres porque ter um mastologista e não ter o mamógrafo é a mesma 

coisa de querer fazer uma limonada sem o limão. Com saúde, principalmente em medicina 

preventiva, isso é essencial. Então, inaugura-se um Centro de Mastologia sem a peça mais 

importante, ou seja, o mamógrafo. Perdoe-me, Dr. Maurício, mas o senhor é da área da 

Saúde. Isso deve ser esclarecido para a população porque da forma que vocês fizeram 

política nessa inauguração, parece-me que todos os problemas preventivos das mulheres 

com relação a neoplasia ou o câncer de mama estão resolvidos, mas muitas mulheres estão 

há meses aguardando para fazer o exame, pois não possuímos no serviço municipal de 

saúde o aparelho chamado mamógrafo. Existem convênios a nível estadual, mas não 

comportam no tempo hábil de espera. Existem relatos de pacientes que já aguardaram seis 

meses ou até mais. A população deve ficar ciente dessa pura demagogia, em minha visão. 

Posso falar como médico porque é uma demagogia. O Centro de Mastologia de Itapira está 

sem mamógrafo. Esse mamógrafo é promessa de campanha. É promessa da mesma forma 

que o tomógrafo. Quando entrei com o requerimento nesta Casa os nobres vereadores 

vieram a esta tribuna e alegaram que não seria possível o tomógrafo no Hospital Municipal. 

Procurei a chefe da Vigilância e das áreas básicas, sendo que falaram a mesma coisa, ou 

seja, não seria possível o mamógrafo pelo motivo do DIR em São João da Boa Vista. A 

população, da mesma forma que foi enganada em relação ao tomógrafo, também está sendo 

enganada com o mamógrafo. Essa é a verdade. Os fatos estão aí. Tem mastologista e não 

tem o mamógrafo. O mamógrafo serve, para quem não sabe, para guiar a biopsia 

dispensando o ultrassom. Consegue-se agilidade e diagnóstico, na qual o ultrassom, muitas 

vezes, deixa dúvidas. Então, a senhora dona de casa e jovens que possuem neoplasia na 

família continuam da mesma forma que está nos dias atuais, ou seja, desassistida e 

aguardando meses para realizar o exame. Essa é a realidade em relação as nossas mulheres. 

Aguarda-se meses no AME porque o mesmo está saturado não somente em relação a 

questão da mamografia, mas em relação a exames complementares e avaliação de 

especialistas. Temos pacientes da área vascular que estão aguardando cirurgia há anos. 

Muitos já perderam seus pés amputados porque não passaram por exames em tempo hábil e 

pelo especialista. Essa é a verdade. As mulheres estão no mesmo caminho. Demagogia 

sobre as mulheres com relação ao mamógrafo. Essa é a verdade. Prometemos em palanque, 

sendo que em um ano e oito meses de mandato... Não temos o mamógrafo, sendo que foi 

promessa. Esperamos que o problema seja resolvido porque fazer outra inauguração de 

Centro de Mastologia, quando colocar o mamógrafo, faço questão de participar para bater 

palmas para o prefeito. Não fui, há quinze dias, porque acho uma tremenda de uma 

demagogia. É demagogia ter mastologista e não ter mamógrafo. Isso é fazer o povo de 

bobo. Essa é a verdade. Essa é a realidade para as nossas mulheres. Caso colocarem o 

tomógrafo, faço questão de deixar registrado, vou até lá para aplaudir e elogiar, mas não 

faça demagogia em cima de política pública de saúde preventiva do município de Itapira. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Gostaria de discutir alguns tópicos. A mamografia 

simplesmente é um método de diagnóstico complementar. Se conseguirmos a mamografia 



em uma cidade próxima e não em outro Estado, país ou continente, acredito que está tudo 

dentro da normalidade. Acho que quando os recursos ficam limitados devem ser melhor 

direcionados. Não adianta termos um mamógrafo caso não tivermos um bom profissional 

que saiba dar andamento ao serviço. Quanto a demora, até onde sei, as mamografias são 

agendadas de acordo com o aniversário da paciente. Então, não adianta solicitar em janeiro 

caso a paciente faça aniversário em novembro. Quanto ao pessoal que fica falando mal de 

nosso serviço público de saúde, aconselharia para se mudarem para os Estados Unidos a 

fim de tentar a utilização do SUS daquele país, haja visto que lá não tem SUS. Acho que, 

dentro dos recursos possíveis, as cidades estão muito bem assistidas em qualquer nível da 

medicina que possa requerer atuação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. Já que o nobre vereador Rafael 

falou, vamos pedir um mamógrafo para o deputado porque somente falar e falar, é fácil. 

Vamos solicitar do deputado do nobre vereador para ver se ele consegue. Falar até papagaio 

fala, quero ver fazer. Quantos anos não fizeram nada e não inauguraram nada? Vamos pedir 

para o seu deputado. Acredito que todos vão assinar. Falar é fácil. Trabalhar... Tudo o que 

se faz na cidade os vereadores da oposição acabam alegando que não está bom. Vamos 

trabalhar. A população não é tonta. A população não quer saber mais de conversa. Todas 

aquelas mulheres que estavam lá devem ter escutado o senhor falar. Você as comparou com 

limonada. Isso, gente, não pode acontecer. Muito obrigado.” 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, funcionários desta Casa. 

Primeiramente gostaria de voltar a retomar a posição da base. Não é expulsão e sim de não 

reconhecer o vereador Marcos Paulo como integrante da situação. A base não tem 

entendimento, a base não o quer mais junto, inclusive o próprio líder do PRB também 

possui a mesma postura e decisão, assim como todos os outros membros que aqui estão... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Em outras reuniões passadas sempre 

foi discutido o caso Marquinhos. Sempre defendi o caso Marquinhos dentro da base 

situacionista, mas sempre deixei bem claro que se a mudança dele não ocorresse perante a 

base, lavaria minhas mãos. Como líder do partido encarreguei-me de orientá-lo, mas cada 

pessoa é independente e quer fazer o que quer. Então, o grupo é grupo. Para deixar bem 

claro em relação a questão de não comunicá-lo, gostaria de dizer que já ocorreram várias 

reuniões a respeito do assunto. Acredito que teria feito a mesma coisa no último sábado. 

Quando o PSDB procurou o PRB, alegamos que trabalharíamos junto a base situacionista. 

Somente não me manifestei e não vou me manifestar porque não tenho nenhuma posição do 

presidente estadual e municipal. Cabe a eles decidirem a posição Juliano e Marquinhos. 

Muito Obrigado... Continuando o orador: Voltando ao assunto, Marcos Paulo, quando o 

mesmo disse os porquês, na verdade a própria imprensa já noticiava a não postura do 

vereador na condição de situação. Muitas vezes foi noticiado uma possível saída do 

vereador. Acredito que o nobre vereador deveria ter se preocupado com seus atos anteriores 

e sua conduta perante aos colegas. Não estou falando somente da base dentro desta Casa e 

sim de todos aqueles que se candidataram, apoiaram e circundam a base situacionista. Na 

verdade o vereador não foi descartado. Ele se descartou do grupo. Ele se distinguiu. Ele 

acabou partindo para o individualismo. Tenho a certeza em dizer que uma pessoa pode ir 

até mais rápido, mas o grupo sempre vai mais longe. Quando o vereador falou a respeito do 



IPTU e sobre outras situações, acredito que o mesmo esqueceu algumas coisas que 

aconteceram na cidade. Reforma do Jardim Itamaracá, reforma da Boa Esperança, 

construção do PPA do Figueiredo, centro de conveniência, reforma do 3º andar do Hospital 

Municipal, reforma do pré-parto, melhorias e extensão da Praça 7 de Setembro, rotatórias, 

semáforos, reforma na fisioterapia, creches-escolas, aumento do número de vagas, Fatec, 

Cristália, reforma do Itapirão, entre outros grandes benefícios. Rapidamente citei alguns 

benefícios. Acredito que o vereador esqueceu de todas as melhorias que foram feitas, 

inclusive, a partir de agora, não consegue enxergar o trabalho. Deixo bem claro que a base 

não o reconhece como integrante da base. O senhor discursou como quis. Portanto, não lhe 

dou aparte. Discursarei sobre o senhor. Falarei sobre o que o senhor disse a respeito da 

mastologia. Como profissional da Saúde e cirurgião buco-maxilo-facial, fico envergonhado 

com as palavras que foram ditas pelo senhor. O senhor disse que o mamógrafo é mais 

importante que o mastologista. Todo e qualquer profissional da Saúde sabe que o exame 

clínico é soberano. Se você acha que um ortopedista, sem o tomógrafo, o tomógrafo é mais 

importante que o ortopedista? Não senhor. O senhor é um sem noção. O senhor é um sem 

noção do que está falando. Não estou colocando. Volte e veja o que o senhor falou. O 

senhor falou que o mamógrafo é mais importante que um mastologista. Isso é um absurdo. 

Outra coisa, a falta de noção é tão grande que esse centro de referência de mastologia... 

Como ele funciona? Fui conhecer como que acontecia naquela casa. Hoje as mulheres 

passam nas Unidades Básicas de Saúde e fazem os exames prévios. Quando é detectado 

algum problema nos exames prévios, ela vai para o Centro de Mastologia. Na verdade é um 

ambulatório de mastologia. É como um ambulatório de ortopedia. Se o senhor dizer: “Hoje 

estive com a Secretária da Saúde.” Baboseira foi o que o senhor falou. O senhor falou um 

absurdo. Tenho vergonha do que o senhor falou como profissional da Saúde. O senhor 

deveria se envergonhar por ter falado o que disse como profissional da saúde. Quando essas 

mulheres procuram o Centro de Mastologia, a principal situação não é somente o câncer. 

Existem várias outras patologias de mama que são tratadas naquele local. Mulheres que tem 

a necessidade de mamografia rápida são concretizas imediatamente. O senhor deve 

conhecer um Bi-Rads. Acredito que sim. Se o senhor conhece um Bi-Rads entende que ele 

vem da mamografia. A pessoa chega ao centro para fazer uma biopsia. Será feito um exame 

complementar para detectar se existe um câncer ou outra patologia. O que acontece? Antes 

a paciente tinha que ir até outros municípios para fazer o exame de biopsia para somente 

depois vir até Itapira a fim de ser encaminhada para o Centro Oncológico. Hoje 

atravessamos essa situação. Não temos o mamógrafo. Tudo bem, mas existe uma coisa que 

se chama série histórica. Está sendo feita no município. Série histórica é o número de 

pessoas atingidas, é o número de consultas constituídas, são os problemas que existem na 

cidade anotados, catalogados e enviados para o Ministério da Saúde a fim de solicitarmos 

um mamógrafo. Se você me dizer que um tomógrafo é mais importante que um 

ortopedista... Foi o que o senhor acabou de dizer, ou seja, que um mamógrafo é mais 

importante que um mastologista. O ambulatório de mastologia não é somente isso. O 

ambulatório de mastologia será adaptado com psicólogos e serviço social. Não sei se você 

sabe, mas as mulheres com câncer de mama podem receber a liberação do Fundo de 

Garantia a partir da constatação. A partir da biopsia, que será feita em nossa cidade dentro 

do Centro de Mastologia, as mulheres conseguirão sacar seu Fundo de Garantia. É um 



benefício dentro da própria cidade. Como fica o psicológico da mulher a partir do momento 

que é constatado o câncer de mama ou outra patologia? Ela terá amparo dentro do Centro 

de Mastologia. Ela será aconchegada e acompanhada. Foi um grande passo para a nossa 

gestão em concretizar o Centro de Mastologia. Orgulho-me muito dessa situação. Temos 

um mastologista que se propôs a fazer esse trabalho de biopsia. É colega do senhor. Ele 

ouvir as palavras do senhor, que é seu colega dentro do hospital, que um mamógrafo é mais 

importante do que um mastologista, é ofensivo. Requeiro que essa gravação seja copiada. 

Isso foi um absurdo. Senti-me ofendido como profissional da Saúde. Então, quando virmos 

a esta tribuna, acredito que temos que saber o que estamos falando. Não é simplesmente 

falar sobre exames ou outra situação. Se você não tiver uma tomografia, não vai operar uma 

perna ou um braço? Opero no Hospital Municipal de Guarulhos e muitas vezes o exame 

radiográfico é muito melhor do que uma tomografia dependendo da situação. Quantas e 

quantas vezes já entrei em intervenções extremamente complexas como craniofaciais com 

aberturas enormes que você encontrava dentro de uma tomografia. É uma imagem 

totalmente diferente daquela que é encontrada no ato cirúrgico. O exame é importante, 

porém o clínico, e principalmente o profissional que está operando, é mais importante. 

Jamais podemos descartar e desvalorizar, principalmente, os profissionais que estão 

trabalhando. Dizer que um exame é mais importante do que um profissional, é um absurdo. 

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

DONIZETE LOPES: “Acho que as mulheres devem ser informadas a respeito dessas 

barbaridades que o nobre vereador falou. Quando ele fala biopsia, as mulheres que são 

portadoras de antecedentes familiares, o mamógrafo é tão importante quanto a biopsia. 

Então, Dr. Maurício, o senhor tem que se informar melhor. Acho que o senhor não é da 

área da Saúde.” Esgotado o tempo regimental do 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 27ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 19 de Agosto de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 6ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 23 de Agosto de 2014. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Agosto 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 a Representação. 3º) Requerimento Especial nº. 001/2014.- 

Representação do Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal, em desfavor do Sr. 

Antonio Eduardo Boretti - Vice-Prefeito Municipal de Itapira. Autoria. José Natalino 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “A partir da leitura do pedido... A partir da folha 9 até a folha 79 

são documentos, em sua maior parte, que já estão nesta Casa de Leis. Está a disposição dos 

vereadores sobre o relatório. Gostaria de ressaltar que esse relatório já foi lido na íntegra 

por esse secretário.” A seguir, esta presidência informa os senhores vereadores que 

colocará em votação o pedido de abertura do processo de cassação do vice-prefeito de 

Itapira, Sr. Antonio Eduardo Boreti. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. RAFAEL 



DONIZETE LOPES diz o seguinte: “Somente para entendimento, o que foi lido em 

relação ao processo de cassação do vice-prefeito municipal, isso não é peça que está tanto 

na Promotoria como segredo de justiça? Alguém me corrija, caso esteja enganado.” A 

seguir, pela ordem, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: 

“Como líder vou responder o questionamento. Somos poderes diferentes. Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Cada qual com sua responsabilidade. Esse pedido veio a esta Casa 

embasado no Decreto lei nº 201/67, o qual dita como ele tem que ser tratado e como deve 

fazê-lo a partir do recebimento. Assim, esta Casa, o fará.” A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA diz o seguinte: “Como será o procedimento?... 

CARLOS ALBERTO SARTORI: Estava lendo, mas fui interpelado. Por esse motivo 

parei a leitura... MARCOS PAULO DA SILVA: Seria melhor formar uma equipe para 

discutir... CARLOS ALBERTO SARTORI: Tenho que seguir os trâmites.” A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: “Na verdade 

existe um Decreto nº 201, o qual estabelece, nas devidas situações e ritos, para que seja 

seguido nesta Casa. Esse Decreto lei diz que, a partir do momento do recebimento de 

qualquer eleitor, esta Casa deve estabelecer a votação para que seja acolhido ou não a 

denúncia. Estamos, acolhendo ou não, a denúncia de um eleitor Itapirense sobre um fato 

lido nesta Casa.” A seguir, esta presidência informa os senhores vereadores que 

colocará em votação o pedido de abertura do processo de cassação do vice-prefeito de 

Itapira, Sr. Antonio Eduardo Boreti. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. 

Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de justificar ao nobre presidente, como 

vereador e representante da população, que não tenho condições, como vereador, de votar 

favorável em relação a um assunto que não sei quem são os culpados. Desde já, digo que 

corre em segredo de justiça no Ministério Público. Então, acho que seria uma 

inconsequência esta Casa de Leis julgar, analisar, ter uma posição e o Ministério Público ter 

outra depois do julgamento ou o contrário. Então, voto contra pelo fato de não ter 

condições de analisar, nesse momento, um processo de cassação de mandato. As partes 

ainda não se manifestaram. Então, foi esse o meu posicionamento. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Também quero justificar 

ao senhor o meu voto contrário, pois temos nesta Casa um requerimento que vem se 

alastrando desde após o recesso. Esse requerimento é o de nº 247/2014, onde estamos 

oficiando o prefeito e o vice-prefeito a fim de maiores esclarecimentos sobre o SAAE. 

Como posso votar uma situação sem os devidos esclarecimentos? Esse foi meu voto 

contrário. Obrigado.” A seguir, o Sr. presidente informa aos vereadores que deverá 

formar a Comissão Processante onde será analisado os documentos e será emitido 

novos pareceres pelos vereadores que vão compor a referida comissão. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA diz o seguinte: “Poderia ser mais 

de uma pessoa em relação ao problema. Por esse motivo deveríamos analisar com carinho 

todas as situações.” A seguir, esta presidência esclarece que, de acordo com o inciso II 

do Decreto lei nº 201/1967, procederá o sorteio de três vereadores para compor a 

Comissão Processante, obedecendo a proporcionalidade dos blocos parlamentares 

conforme definido pela Lei Orgânica do Município de Itapira estampados no § 3º do 

artigo 24 e 35 e § 1º do artigo 58 da Constituição Federal. Esclarece, ainda, esta 



presidência, que fará o sorteio primeiramente do bloco parlamentar do grupo da 

oposição compostos pelos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, César Augusto da 

Silva e Marcos Paulo da Silva para a escolha de um membro, obedecendo a 

proporcionalidade do bloco parlamentar. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA diz o seguinte: “Vi que o senhor está colocando meu 

nome junto, mas não faço parte da oposição. Sou uma terceira via nesta Casa.” A seguir, 

pela ordem, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: 

“Requeiro que a sessão seja suspensa por alguns minutos para que possamos conversar 

entre os vereadores, estabelecer o que diz o Decreto lei e saber como será o sistema de 

votação. Vamos conversar com nosso assessor legislativo... RAFAEL DONIZETE 

LOPES: Mas o presidente até já colocou em votação, nobre vereador... MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: Não colocou, senhor vereador... RAFAEL DONIZETE 

LOPES: Sou candidato a participar como membro da oposição... MARCOS PAULO DA 

SILVA: Sou membro da terceira via. Não me considero oposição nesta Casa... 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Estou solicitando a suspensão dos trabalhos. 

Inclusive, senhor vereador, é de muito interesse de sua parte para que possa participar. 

Gostaria que os vereadores acatassem meu pedido de suspensão para que possamos 

conversar. A seguir, o Sr. presidente coloca em votação a solicitação do nobre 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima. Aprovado por unanimidade. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Tendo em vista que o tempo regimental do 

Expediente esgotou-se, requeiro que os trabalhos da Ordem do Dia sejam iniciados.” A 

seguir, pela ordem, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: 

“Respeitando o Decreto lei 201/67, acredito que devemos seguir os trâmites.” A seguir, o 

Sr. Presidente informa que o sorteio para a escolha dos membros da Comissão 

Processante obedecerá os blocos parlamentares, artigos 24 da LOMI. Esclarece que o 

vereador Marcos Paulo declarou-se independente, não compondo bloco parlamentar 

nesta Casa. Fica certo que o mesmo não poderá participar do sorteio, nos termos do 

artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Itapira, em face da proporcionalidade. 

Esclarece, ainda, que esta Câmara está composta por dois blocos parlamentares e um 

vereador que se declarou independente. Em seguida, esta presidência coloca em 

votação, a partir da reunião realizada com todos os vereadores presentes, o sistema de 

escolha dos membros da comissão parlamentar, por blocos parlamentares, embasado 

no parágrafo terceiro do artigo 24 da LOMI, atendendo, ainda, o Decreto lei nº 

201/67, que determina a escolha dos membros da comissão processante por sorteio. 

Assim tornará esta comissão processante proporcional e transparente. A SEGUIR, O 

Sr. PRESIDENTE COLOCA EM VOTAÇÃO. APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Neste termo, uma vaga na comissão processante ficará ao vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes, uma vez que o Vereador Sr. César Augusto da Silva, componente do 

bloco parlamentar da oposição, encontra-se ausente. As outras duas vagas serão 

verificadas através de sorteio entres os membros da bancada da situação. A seguir, o 

Sr. Presidente convida os Vereadores Srs. Juliano Feliciano e Rafael Donizete Lopes para 

fiscalizarem a urna. Momento em que o Sr. Presidente deposita os respectivos nomes dos 

vereadores da Bancada Situacionista que poderão fazer parte da comissão. A seguir, o Sr. 



Presidente passa ao processo de sorteio dos membros da Comissão Processante. Ato 

contínuo, é sorteado o nome do Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI. A 

seguir, o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI renuncia o direito de 

participar da Comissão Processante. A seguir, o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: “Senhor vereador, você se declarou de forma 

independente. Você não tem bloco. Você mesmo votou como o nosso presidente acabou de 

dizer nesta Casa. O senhor não declarou que possui bloco. Você se declarou como vereador 

independente.” A seguir, o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA diz o seguinte: 

Certo, mas vou procurar melhores informações. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Senhor presidente, acho que poderia, 

muito bem, ter perguntado para cada vereador se gostaria de participar.” A seguir, o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: “Segundo o Decreto 

nº 201/67, existe a necessidade da realização do sorteio, nobre vereador... RAFAEL 

DONIZETE LOPES: Então, de antemão, acredito que todos os vereadores vão renunciar e 

o Dr. Maurício e o nobre vereador Sr. Luiz Machado formarão a comissão... MARCOS 

PAULO DA SILVA: Se realmente acontecer essa situação, vão abaixar alguns processos.” 

Continuando o processo de sorteio dos membros da Comissão Processante, o Sr. Presidente 

informa que o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO é o segundo sorteado. A 

seguir, o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO aceita a incumbência de 

participar da Comissão Processante. Ato contínuo, o Sr. Presidente informa que o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO é o terceiro sorteado. A seguir, o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO renuncia o direito de participar da 

Comissão Processante. Isto feito, o Sr. Presidente informa que o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO é o quarto sorteado. A seguir, o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO 

renuncia o direito de participar da Comissão Processante. A seguir, o Sr. Presidente 

informa que o Vereador Sr. JOILSON BASTISTA MILITÃO DA SILVA é o quinto 

sorteado. A seguir, o Vereador Sr. JOILSON BASTISTA MILITÃO DA SILVA 

renuncia o direito de participar da Comissão Processante. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente informa que o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA é o sexto 

sorteado. A seguir, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA aceita a 

incumbência de participar da Comissão Processante. Encerrado o processo de sorteio, 

Sr. Presidente informa que os Vereadores Srs. RAFAEL DONIZETE LOPES, LUIZ 

ANTONIO MACHADO e MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA são os integrantes da 

Comissão Processante. Isto feito, o Sr. Presidente suspende a sessão por 10 minutos para 

que os membros da Comissão Processante se reúnam e escolham, entre si, o Presidente e o 

relator, embasamento legal, inciso II, artigo 5º, Decreto lei nº 201/67. (SUSPENSA) 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente informa o resultado 

da votação para a escolha do presidente, relator e membro da Comissão Processante. 

Presidente: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; Relator: LUIZ ANTONIO 

MACHADO; Membro: RAFAEL DONIZETE LOPES. A seguir, o Sr. Presidente 

informa que formada a Comissão Processante e eleito o Presidente, Relator e Membro 

encaminhará o processo à Comissão Processante para que promovam, nos termos do 

inciso III do artigo 5º do Decreto lei nº 201/67, o início dos trabalhos no prazo de 5 

dias. Isto feito, o Sr. Presidente despacha a Representação 01/2014 para à Comissão 



Processante. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de 

Resolução nº 003/2014.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações 

Orçamentárias da Câmara. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0016/2014.- Inclui os §§ 7º e 8º, ao artigo 52, da Lei 

Complementar nº 4.877/12. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 16/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável ao 

projeto, mas já deixei frisado nesta Casa de Leis que gostaria de possuir as assinaturas 

suficientes para elaborar uma emenda a fim de ser proporcional aos outros professores. Não 

acho justo um professor que entrar no início do ano letivo, mês de fevereiro, e não possuir o 

mesmo direito pelo fato de não ter trabalhado os 365 dias. Gostaria que fosse dividido de 

forma proporcional. A pontuação, como disseram, também possibilita a proporcionalidade. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0069/2014.- Denomina logradouros públicos. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00246/2014.- Requer a Mesa, em 

caráter emergencial, promover obras de acessibilidade na Câmara Municipal. Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 246/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00247/2014.- Oficiar o Prefeito Municipal e o vice 

Prefeito, convidando-os à prestar esclarecimentos ao Legislativo a respeito do desvio de 

dinheiro do SAAE e do depósito de cheques particulares do prefeito na conta da autarquia. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Diante do que foi feito 

nesta Casa na data de hoje, nomeando a Comissão Processante, envolvendo o vice-prefeito, 

Sr. Dado Boreti... Houve a auditoria. Essa auditoria já enviou toda a matéria em relação ao 

desvio de dinheiro do SAAE. Também seria importante nesse momento, somente a título de 

informações para os vereadores que tem o direito de saber daquilo que ocorre, quer seja em 



qualquer secretaria ou em qualquer autarquia municipal, no caso o SAAE... Isso é muito 

importante porque envolvem as duas autoridades maiores do município de Itapira eleitas 

em 2012 para administrar o município por quatro anos. Prefeito José Natalino Paganini e 

vice-prefeito Dado Boreti. Com relação ao desvio de dinheiro do SAAE, a matéria deu 

entrada nesta Casa de Leis. Cada vereador teve o acesso a toda documentação. Nessa 

documentação, conforme o próprio prefeito veio a público esclarecer o episódio 

envolvendo seus cheques na Rádio Clube de Itapira... Ele deu a versão como prefeito e 

envolveu o vice-prefeito e outras pessoas no assunto. Então, seria importante para todos 

mostrar clareza, transparência e, principalmente, que o prefeito e vice-prefeito falem a 

verdade para a população Itapirense. Como fiscalizadores, no qual é um cargo que o povo 

nos concedeu... O cargo de vereador é da população. Não é meu e de nenhum vereador. 

Seria importante que ambos viessem nesta Casa de Leis esclarecer perguntas, fatos e 

mostrar, realmente, o que aconteceu, quem, de fato, é o responsável para formarmos 

opinião e termos certeza daquilo que ocorreu dentro da autarquia do SAAE. Conforme o 

próprio prefeito falou, uma verdadeira farra, na qual estava envolvido o seu vice-prefeito 

que foi nomeado por ele para ser o superintendente do SAAE. Essa auditoria estendeu até o 

meio do mandato do Paganini, prefeito, e do Dado, vice. Não foi eu e não foi nenhum 

vereador que indicou. Foi o próprio prefeito que colocou o Dado dentro do SAAE. Pelo o 

que o próprio prefeito fala, colocou a raposa para viajar as galinhas. Essa é a conclusão que 

tiro de tudo que o Paganini falou até agora, de tudo o que foi veiculado via imprensa e o 

que foi apresentado de documentação para nós. Agora é a hora de sentarmos, discutirmos e 

constatar responsabilidades porque tem responsável e corresponsável pelos atos praticados. 

Esperamos que sejam isentos de tudo aquilo que tiver dentro do processo que se encontra 

dentro do Ministério Público ou de tudo aquilo que nós vereadores podemos ter com a 

documentação enviada até a esta Casa. A transparência e a clareza, envolvendo prefeito e 

vice-prefeito... De todos que conversamos: E os cheques do prefeito e o dinheiro desviado 

no valor de 2,3 milhões? Naquele momento em que houve os aumentos das contas de água, 

sendo que participava do grupo, foi discutido e falado sobre o aumento. Voltaram atrás e a 

responsabilidade recaiu sobre o Dado, mas o Decreto... Será que o Paganini não leu esse 

Decreto quando o Dado concretizou o aumento onde afetou o comércio e as residências? 

Isso é muito importante. Não é somente em relação a esses dois temas. A briga dos dois se 

iniciou no passado. Os dois tem que vir a público para disponibilizar as declarações, os 

fatos e a realidade, onde o povo possa formar opinião. Com relação aos cheques, vejo 

algumas coisas que foram respondidas pelo prefeito que... Se pudesse perguntar 

diretamente para ele, gostaria que ele me respondesse. São dois cheques do prefeito, na 

pessoa física, que foram descontados em uma autarquia municipal. Quem é o responsável 

por trocar o cheque? Vamos apurar. Mas muitas perguntas estão soltas no ar e que 

gostaríamos de ter a respectiva resposta. Foi enviado para nós. Devemos apurar a fim de 

constatar de quem é a responsabilidade. Nesse requerimento, assinado por esse vereador e 

pelo nobre vereador Marcos Paulo, vejo que, a título de função do parlamentar, estamos 

apenas fazendo o nosso papel, ou seja, fiscalizadores do erário público. Erário público que 

muitas vezes falta em um setor ao passo que o SAAE serviu de banco para trocar dinheiro. 

Isso é grave. É grave para o superintendente da autarquia e para o prefeito. Foi o prefeito 

que colocou o Dado lá. Ele não foi consultar a população, depois que ganharam as eleições, 



a fim de saber o que a população achava em relação ao nome do Dado como presidente do 

SAAE. Nenhum cidadão Itapirense que votou nos dois foi consultado. Isso é importante. A 

nomeação é de livre deliberação do prefeito. Será que o prefeito fiscalizava o SAAE mês a 

mês? Será que o SAAE elaborava planilha mensal e enviava para o Executivo? Essa 

pergunta deve ser respondida porque o SAAE, dentro da administração municipal, é como 

se fosse uma secretaria. É como se fosse a Secretaria da Saúde ou Educação. A Secretária 

da Saúde fez apresentação dos balancetes trimestrais e quadrimestrais. Esses 

questionamentos, troca de cheque e desvio de dinheiro do SAAE, devem ser respondidos 

pelo vice-prefeito, presidente da autarquia, e pelo prefeito municipal... A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: Senhor 

vereador, você faz parte da Comissão Processante. Dependendo da sua pronúncia, acredito 

que pode prejudicar a sua participação na respectiva comissão... Continuando o orador: É 

importante agirmos com clareza e dentro da comissão, nobre vereador... Precisamos agir 

com clareza. Dentro da comissão quero ser, não o olhar oposição, mas sim o olhar da 

população, pois a represento nesta Casa de Leis. Dessa forma, conforme o senhor mesmo 

disse, acho que seria prudente esse requerimento ser aprovado. Demonstraria uma isenção 

dos nobres vereadores e uma isenção perante a população. Vou fazer a minha parte na 

comissão, ou seja, representar a população Itapirense. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, 

senhores vereadores, boa noite. Somente queria discursar em uma situação cronológica. 

Temos um prefeito, o qual estabeleceu atitudes desde os primeiros momentos, encaminhou 

todas as documentações da auditoria aos órgãos competentes, inclusive a esta Casa, fez 

uma denúncia e um pronunciamento aberto sobre boatos. Isso mostra a lisura e 

transparência de um homem honesto. Obrigado.” Não havendo nenhum mais vereador 

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

nº. 247/2014. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Acho importante os vereadores agirem da mesma forma, com transparência, em 

relação ao requerimento. Conforme o nobre vereador expos, acredito que ninguém está 

questionando a idoneidade desse ou daquele. Acho que, como pessoas públicas, eles devem 

fazer o papel deles. É o papel que a população exige. Somente para deixar registrado, o 

prefeito falou em entrevista que a partir do dia que foi nomeado o novo presidente do 

SAAE a autarquia deixou de ter corrupção. Somente falo que o SAAE ficou aberto do dia 

21 até o dia 2 de julho com déficit de R$ 20.000,00. É o valor dos cheques do prefeito. 

Então, está claro. Somente gostaria que ficasse claro que do dia 21 até o dia 2 o SAAE 

ficou aberto. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “No caso do cheque, entrei juntamente com o vereador devido a documentação 

que foi enviada a esta Casa. Apreciando a documentação pude constatar que durante um 

período de 12 dias resultou em um desfalque de R$ 20.000,00, onde dois cheques foram 

devolvidos. Por esse motivo gostaria que viesse até esta Casa o prefeito e o vice-prefeito a 

fim de justificar a situação. Depois de maiores esclarecimentos poderíamos até tomar essa 

atitude que vocês tomaram. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00248/2014.- 



Oficiar a Prefeitura Municipal, através do departamento competente, solicitando 

informações sobre a construção da Capela do Cemitério da Paz. Autoria: Marcos Paulo da 

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

noite a todos. Esta capela do Cemitério da Paz foi prometida em campanha para os 

moradores... Até mesmo foram feitos vários pedidos em gestões passadas, inclusive do 

vereador Sr. Carlinhos. A população está cobrando em relação ao andamento das obras. É 

uma situação que foi prometida em campanha. Até o presente momento nada foi feito. São 

informações que devem ser respondidas a fim de cientificarmos a população. Peço a 

aprovação de todos os senhores vereadores para levarmos as informações até a população. 

Muitos cidadãos estão me questionando em relação ao assunto. Aproveitando o ensejo, 

gostaria de dizer que o alambrado do cemitério necessita de algumas melhorias. Muito 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 248/2014. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Votamos juntamente com o senhor vereador Marcos Paulo, porém, apenas um 

cuidado deve ser tomado. A capela vem de ordem católica. Hoje em dia o Estado é laico. 

Nesta Casa temos dois representantes evangélicos. O senhor, por sinal, faz parte de um 

partido que é de maioria evangélica. Deveríamos pensar em um requerimento solicitando 

um templo laico, ou seja, que fosse de todas as religiões. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Com esse templo laico, tudo bem. 

Nenhum procedimento relacionado a execução das obras foi iniciado? Gostaria de justificar 

que já existe no cemitério da Saudade um capela. Um pode e outro não pode. É incoerente. 

Então, frequentadores do cemitério, peço desculpas por escutar uma coisa dessas de uma 

pessoa que se diz católica. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Somente gostaria de deixar esclarecido que perante essa última 

palavra do nobre vereador, sinto-me ofendido. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00249/2014.- Oficiar a Telefônica/Vivo, para que envie a esta Casa de Leis, cópia da conta 

detalhada do telefone da escola "Marco Antônio Líbano dos Santos", devida às constantes 

ameaças aos funcionários. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Infelizmente, ao 

retornar das férias, os professores chegaram a escola Marcos Antonio Líbano e constataram 

que a mesma foi invadida. É triste ver o modo como ficou aquela escola. Estive presente 

junto ao prefeito José Natalino Paganini. Naquela época ainda estava no grupo. Fiquei 

muito triste de ver a escola na situação que estava. Os alunos ficaram sem aula. Deveria ter 

sido feito uma perícia no local, mas, o mais estranho, foi quando a Secretária enviou um 

recado solicitando a limpeza do local. Como onerou os cofres públicos, acredito que 

deveria ter sido feita uma perícia. Não sou especialista na parte de segurança, mas acredito 

que é uma situação que sempre ocorreu em gestões passadas. Com o passar do tempo os 

profissionais da área receberam ameaças por telefone. Falaram que caso ficassem 

ventilando o ocorrido na imprensa, acabariam jogando bombas na escola. Fiquei triste 

como foi tratado o caso. Ninguém procurou saber como está a situação. Muitas vidas estão 

correndo risco. Por esse motivo elaborei a matéria. É uma forma de constatar o responsável 



pelas ameaças. Peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O discurso de vossa de vossa 

excelência, nobre vereador, demonstra preocupação e o ensejo em esclarecer os fatos. 

Gostaria, não como cobrança, mas como vereador, que o nobre líder do prefeito levasse 

para a nossa secretária e que disponibilizasse a escala de vigias dessas escolas, assim como 

o que está sendo feito para apurar o caso. Se houve avarias e danos no erário público, 

acredito que a perícia seria, sem dúvidas, a melhor possibilidade de resolver a situação. 

Gostaria de deixar registrado, não como membro da oposição, mas como vereador 

representante da população, que a Secretaria de Educação tenha uma escala de vigilância. É 

uma forma de defender o que é de uso comum da comunidade. Gostaria que o líder levasse 

até a Secretária a possibilidade de todas as escolas possuírem vigilantes noturnos. Não acho 

justo as crianças serem penalizadas pela falta de um vigia. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente gostaria 

de deixar claro que vou votar favorável a esse requerimento. Como o nobre vereador disse, 

na escala de vigia... Se dentro de uma escala médica já é difícil manter os profissionais, na 

escala de vigias também não é diferente. Muitas vezes podem acontecer furos, assim como 

em outro setores. Isso faz parte de toda e qualquer administração pública ou privada. 

Muitas vezes os funcionários podem ter algum motivo de afastamento. Infelizmente pode 

ter acontecido esse motivo de ausência. O senhor está acusando sem saber, nobre vereador. 

Outra, não consegui entender o senhor. O senhor está querendo fazer o papel da polícia ou a 

polícia não sabe fazer o papel dela? Fica a pergunta. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 249/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

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

votaram favoráveis a esse requerimento. Não quero fazer o papel da polícia porque não sou 

policial, mas é o papel do legislador. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Acho que é muito importante o cuidado do 

vereador para com os bens públicos. Por esse motivo recebeu a votação favorável, porém 

temos que ter muito cuidado para saber respeitar as esferas de poder e até onde podemos 

chegar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Vejo que o nobre vereador está simplesmente fazendo o papel como fiscalizador. 

Ele não está fazendo o papel de polícia. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele deve ser 

respeitado. Ele está fazendo um trabalho que é a obrigação de todos. Somos representantes 

da população. A polícia deve fazer a parte dela. Os vereadores devem fazer sua parte. 

Houve uma avaria na escola, não ocorreu perícia para apurar o que aconteceu e 

simplesmente os alunos ficaram sem aula. O senhor representa esses alunos que ficaram 

sem aula. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00250/2014.- Requer oficiar a 

Secretária Municipal de Educação, solicitando cópia do contrato com a empresa que 

fornece a merenda escolar. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao 

vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para complementar o requerimento de vossa 

excelência, já foi aprovado nesta Casa de Leis para que a Secretaria Municipal de Educação 



envie o cardápio mensal para os nobres vereadores. Acredito que estamos esperando até 

hoje. Obrigado... Continuando o orador: Bem lembrado. Fizemos a solicitação através da 

lei. Após aprovado, acredito que no prazo de 15 dias deveriam enviar. É bom lembrar-se da 

situação para que possamos cobrar do setor competente. Estou solicitando a cópia do 

contrato devido a algumas reclamações de pais de alunos. Resido no Jardim Raquel e cresci 

no Cubatão. Muitas crianças residem nesses dois bairros. Elas sabem dizer o que está bom e 

o que está ruim. Eles sentiram que a qualidade da merenda caiu. Outros vereadores também 

receberam a mesma reclamação. Outra situação que gostaria de registrar é a falta dos sucos 

junto às refeições. É o nosso papel legislar e fiscalizar. A população merece maiores 

esclarecimentos. Por esse motivo elaborei a seguinte matéria. Peço o apoio dos demais. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 250/2014. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Quero agradecer a todos os vereadores pela votação favorável. É uma forma de cobrar 

uma merenda mais digna para nossa população. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) 

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

00251/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Marilze Gattei, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 23 de julho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 251/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico contente com vossa 

excelência, senhor presidente, por elaborar a referida matéria. Faço questão de congratular-

me não somente com esta pessoa, mas com os futuros aniversariantes, caso você venha a 

congratular-se. É uma pessoa que conheço desde criança. Parabéns e obrigado.” 

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

26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00252/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Neusa Mazzer Saraiva, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de julho. Autoria: Carlos 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 252/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00253/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Aparecida Rangel de Paulo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

19 de julho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 253/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00254/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Dinah Salles Rocha Monezzi, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 20 de julho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 254/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 

00255/2014.- Congratulação com o estimado casal Sr. Benedito Bernardes da Silva e Sra. 

Vera Lúcia Pizzi Bernardes da Silva, pelas comemorações de Bodas de Esmeralda. Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 255/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00256/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Ivonete Ap. Pereira de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 14 de Agosto. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 256/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00257/2014.- 

Voto de Congratulação com o Pastor Eduardo Lacerda e comissão organizadora do 3º 

Aviva Itapira. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar a todos os integrantes 

do evento na pessoa do Sr. Lacerda. É um grande amigo. Por ser católico não poderia 

congratular-me com um amigo evangélico? É uma pessoa que iniciou seus trabalhos no 

Jardim Raquel com muito esforço. É um belo evento. Congratulo-me independente de 

religião. Respeito todas as religiões. Não faço politicagem através de religiões. Muito 

obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 257/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00258/2014.- Oficiar ao deputado estadual José 

Antonio Barros Munhoz, solicitando gestões junto ao Governo do Estado para a 

pavimentação asfáltica da vicinal "Paulo Canivezi" (IPI-020), no trecho de acesso a 

Vinícola Ricieri Canivezi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 258/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 00259/2014.- 

Voto de Congratulação com os diretores e membros do Círcolo Ítalo Braziliano XV de 

Novembro di Itapira, pela realização da XV Festa Della Nonna. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 259/2014. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Gostaria de 

parabenizar a organização do evento. As homenagens foram prestadas para as seguintes 

pessoas: Civandira Torres Peres, Maria Ap. Cescon Fecci, Maria Codiolli Longhi, Maria O. 

Boreti Risola, Vanda E. M. Torrecillas e Zuleica P. Rinold. Parabéns a todas. Obrigado.” 

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

26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão o 



Requerimento nº 00260/2014.- Voto de Congratulação com a comunidade Bom Jesus pelo 

sucesso da festa realizada recentemente no bairro dos Lima. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 260/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00261/2014.- Voto de Congratulação com os profissionais do Direito, 

pela data de 11 de agosto, Dia do Advogado. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 261/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Nesta oportunidade felicito os senhores 

advogados e advogadas, estudantes de Direito e Bacharéis em Direito, assim como o 

presidente, Dr. Tomás, da nonagésima subseção de Itapira, pela data comemorativa. 

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

Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00262/2014.- Voto de Congratulação com o padre Ademir 

Bernardelli, pelos 17 anos de ordenação sacerdotal. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 262/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o padre Ademir 

pelos seus 17 anos de ordenação sacerdotal. A nossa cidade é renovada a cada ano que 

passa. Agradeço a todos os vereadores pela aprovação unanime da matéria. Desejo uma 

longa caminhada com muita saúde perante a igreja. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns ao padre Ademir que está à 

frente da Matriz de São Benedito. Também gostaria de parabenizá-lo pelo grandioso 

trabalho que está desenvolvendo em nossa cidade. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão o Requerimento nº 

00263/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Lídia Sargentelli Vieira, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 02 de agosto. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 263/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00264/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Cima 

Marquezini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 02 de agosto. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 264/2014. Aprovado 

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

Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00265/2014.- Voto de Congratulação com o padre 

Marcos Paulo Messias Rodrigues, pelo 2º ano de ordenação sacerdotal. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Elaborei esse Requerimento para parabenizar o Sr. Marcos 



Paulo Messias Rodrigues pelo seu 2º ano de ordenação sacerdotal. É uma pessoa jovem que 

vem evangelizando nossa cidade. Infelizmente ele está de passagem pela nossa cidade. 

Brevemente o Marcos deverá retornar para a sua cidade. É uma pessoa que incentivou os 

jovens de nossa cidade. Que Deus abençoe, cada vez mais, o seu caminho. Peço a 

aprovação unânime a todos os vereadores desta Casa. Parabéns e Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Requerimento nº. 265/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo o padre Marcos Paulo 

pelo grandioso trabalho desenvolvido em nossa cidade. Cabe ressaltar que o padre também 

faz parte da OSCIP Irmã Angélica. Participa ativamente das reuniões. Parabéns e 

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

Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00266/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Orlando 

Dini, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado no próximo dia 21 de 

agosto. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 266/2014. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Parabenizo mais uma vez o professor Orlando Dini. Foi 

secretário de escola, vereador e presidente desta Casa, vice-prefeito, prefeito em exercício, 

dentre outros importantes cargos do serviço público municipal. Deixo um grande abraço e 

reconhecimento a este homem chamado Orlando Dini. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a discussão e 

votação em bloco das Indicações. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores. Em relação a 

indicação nº 308/2014 gostaria de dizer que muitas pessoas estão caindo sobre os bancos. 

Através de algumas solicitações elaborei a matéria para que alguma medida preventiva seja 

tomada. Cabe ressaltar que vários comerciantes também solicitaram alguma medida 

preventiva. Já a indicação 311/2014 foi elaborada devido a algumas solicitações. A 

indicação 316/2014 vem ao encontro da questão relacionada a acessibilidade. O corrimão é 

muito importante para a segurança das pessoas. Quero agradecer o vereador Luiz Machado 

pela elaboração da Indicação 321/2014. Luiz Machado, não vou solicitar 30 dias. Sou 

favorável e não vou solicitar adiamento da matéria. Vamos aprovar porque a população 

necessita de água. Realmente estamos vendo o que a população necessita. Venho agradecer 

a todos os vereadores pela aprovação unânime das matérias. Gostaria, senhor presidente, 

que fosse citado o nome dos autores das matérias. Também gostaria de parabenizar os 

autores das respectivas Indicações. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A seguir, faz 

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

que são várias Indicações, mas acredito que tínhamos nos ater a uma indicação. 

Deveríamos discutir e tecer críticas construtivas. A indicação do nobre vereador Marcos 

Paulo, mais precisamente a de nº 308/2014, solicita a devida sinalização ou instalação de 

encosto nos bancos da Rua José Bonifácio. Gostaria de tecer algumas críticas, onde a meu 

ver, são muito importantes. Não é uma indicação somente para colocar o encosto ou dar a 



devida sinalização. Quem senta naqueles bancos... Acho que o engenheiro responsável pela 

programação... A altura é totalmente inadequada para uma pessoa sentar. É o primeiro 

ponto. Segundo ponto: Se você colocar o encosto virado para a rua haverá um grande risco 

de uma criança sair correndo e acabar sendo atropelada. Então, deveria ser realizado um 

estudo para se colocar o encosto virado para a área comercial. Devemos analisar e 

interpretar a indicação de forma que diminua o risco eminente de acidentes. Se o encosto 

for colocado defronte a rua, acredito que ocorrerá acidentes. É uma situação simples, mas 

de grande risco de acidentes. Fica registrada a crítica. Estudos devem ser realizados para 

que o encosto fique virado para a área comercial, ou seja, o aposto da rua. Caso ocorra 

algum acidente, acredito que os vereadores serão responsabilizados. Os vereadores que 

disponibilizaram a ideia. O departamento competente da Prefeitura deve realizar os estudos. 

Deve ser feita uma análise criteriosa. Obrigado.” 25º) Em única discussão a Indicação nº 

00307/2014.- Sugere a Mesa da Câmara, gestões junto ao departamento de trânsito, 

objetivando a adequação da calçada defronte a Câmara para facilitar o acesso de 

cadeirantes. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 26º) Em única discussão a Indicação nº 

00308/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente, a devida 

sinalização ou instalação de encosto nos bancos da Rua José Bonifácio. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. 27º) Em única discussão a Indicação nº 00309/2014.- Sugere instalação de 

três redutores de velocidade tipo valeta ao longo da Rua José Arthur Miranda Silva, Assad 

Alcici. Autoria: César Augusto da Silva. 28º) Em única discussão a Indicação nº 

00310/2014.- Sugere instalação de redutores de velocidade tipo valeta em locais que 

especifica. Autoria: César Augusto da Silva. 29º) Em única discussão a Indicação nº 

00311/2014.- Sugere execução de recapeamento asfáltico na Rua Euclides da Cunha, bairro 

dos Salgados. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 30º) Em única discussão a Indicação nº 

00312/2014.- Sugere denominar rua no bairro do Tanquinho de Rua Poloni. Autoria: Décio 

Da Rocha Carvalho. 31º) Em única discussão a Indicação nº 00313/2014.- Sugere 

denominar rua do bairro do Rio Manso de João Rogatto. Autoria: Décio Da Rocha 

Carvalho. 32º) Em única discussão a Indicação nº 00314/2014.- Sugere recapeamento e 

instalação de redutor de velocidade na Rua Geraldo Pupo Camargo, Penha do Rio do Peixe. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. 33º) Em única discussão a Indicação nº 00315/2014.- 

Sugere a reconstrução da fonte luminosa na Praça Bernardino de Campos. Autoria: César 

Augusto da Silva. 34º) Em única discussão a Indicação nº 00316/2014.- Sugere dotar-se de 

corrimão a escadaria da Delegacia de Polícia na Rua Duque de Caxias. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. 35º) Em única discussão a Indicação nº 00317/2014.- Sugere construção de 

vestiários no campo de futebol do Centro de Esporte e Lazer "José Sebastião Nogueira", 

Jardim Camboriú. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 36º) Em única discussão a Indicação nº 

00318/2014.- Sugere execução de melhorias na Rua Pedro de Almeida, em atendimento a 

reivindicações dos moradores. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 37º) Em única discussão a 

Indicação nº 00319/2014.- Sugere execução de recapeamento asfáltico em toda extensão 

das ruas Chile e Argentina, Jd. Raquel. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 38º) Em única 

discussão a Indicação nº 00320/2014.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da 

Av. Fenízio Marchini com a Rua Santo Malandrin, próximo ao Arraial. Autoria: Luiz 

Antonio Machado. 39º) Em única discussão a Indicação nº 00321/2014.- Sugere estudos 

para que o SAAE leve água tratada até o bairro dos Macucos, localidade conhecida como 



"Coelhos". Autoria: Luiz Antonio Machado. 40º) Em única discussão a Indicação nº 

00322/2014.- Sugere determinar a empresa concessionária pelo serviço de limpeza pública 

da cidade, a EPPO, que amplie a varrição da cidade para duas vezes por semana. Autoria: 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação as Indicações nº. 307/2014 à 322/2014. 

Aprovadas por unanimidade. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Agosto de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: 

“Gostaria de me congratular com o Vereador Maurício pela iniciativa. Muito Obrigado.” 

(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. 


