
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de setembro de 2014. Presidente: 

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

2º Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

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

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

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

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

“Queria aproveitar o espaço para tecer alguns comentários sobre o SAAE. Desculpem-me, 

desde já, caso comece a gaguejar. Ficarei um pouco emocionado com o que vou falar. Esses 

dias o SAAE inaugurou um sistema muito moderno relacionado ao controle de serviços. É 

uma operação realizada através de ondas de rádio. Esse sistema controla todo o 

funcionamento do SAAE desde a captação e purificação da água até a distribuição da 

mesma. O SAAE conta com uma rede nos bairros de grandes reservatórios de água. Esses 

reservatórios tem uma função muito importante em relação ao abastecimento de água. Se o 

envio de água para o reservatório for interrompido o abastecimento de água será garantido 

por algumas horas, mas eles dependem do fornecimento de água às residências nos 

momentos de pico. Um encanamento direto de água às residências iria sofrer nos horários 

de maior consumo. Anteriormente o nível de água dos reservatórios era, mais ou menos, 

empírico. Calculava-se o que se tinha de água e, assim, enviava água até eles. Isso eleva a 

deficiência no abastecimento, assim como vazamentos de água do sistema. Atualmente o 

trabalho todo é realizado baseado no nível ótimo de água nos respectivos reservatórios. Isso 

é conseguido através da telemetria, onde eleva a economia de energia elétrica na captação 

de água. Existe uma enorme economia nos insumos destinados à purificação da água. É um 

serviço de ponta e muito avançado. Outro assunto que gostaria de comentar sobre o SAAE 

está relacionado a instalação de uma válvula reguladora de pressão situada à Rua 24 de 

Outubro. Não sou engenheiro hidráulico, mas acredito que isso leva uma enorme proteção 

nas tubulações quanto à pressão responsável em desgastar o equipamento. A liberação de 

água é realizada de acordo com o consumo dos bairros localizados no oeste da cidade. 

Outro benefício que o SAAE concretizou recentemente foi a tubulação nova situada à 

Avenida dos Italianos a fim de levar água até os bairros do Istor Luppi, Prados e 

adjacências. Esses bairros cresceram muito nos últimos anos. Cabe ressaltar que a 

tubulação que servia esses bairros era muito antiga. Já estava no limite da capacidade. 

Acredito que por um período muito longo não ocorrerá nenhum problema relacionado ao 

abastecimento desses bairros. Estou comentando esses assuntos para que a população veja 

que o SAAE não tem gerado somente assuntos desagradáveis. O SAAE tem trabalhado 

muito, levando, assim, bons serviços à população. É uma tecnologia de ponta. Queria, 

também, comentar sobre a inauguração do Centro de Exposições José Carlos de Camargo 

Ferraz situado próximo ao Almoxarifado. Esse nome vem de um ilustre cidadão. Tive o 

prazer de trabalhar com alguns familiares desse cidadão. Tenho o prazer de trabalhar nos 

dias de hoje com sua filha Ceci na Casa de Repouso Allan Kardec. São pessoas muito 



conceituadas na comunidade. Portanto, foi uma homenagem merecida. É um prédio que 

está localizado um pouco fora de mão e de difícil acesso para a grande maioria da 

população, mas acredito que no futuro próximo será usado para o turismo. Gostaria de 

mandar um abraço para o pessoal da Cultura em nome do Sr. Iamarino pela exposição de 

orquídeas realizada na Praça no último fim de semana. Foi um evento de muita categoria. 

Somente acho que nos próximos eventos talvez deveria haver a participação maior de 

orquidários amadores de nossa cidade. Existem pessoas com lindas orquídeas em nossa 

cidade cultivadas em fundos de quintal. Somente gostaria de tecer esses comentários. São 

situações benéficas em prol a nossa cidade. 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. Hoje, nesta tribuna, venho, mais 

uma vez, discutir o assunto relacionado à grade de Saúde. O assunto faz referência ao 

atendimento do Pronto Socorro. Na última quarta feira houve um problema. Somente havia 

um profissional na grade de plantão noturno. O problema acabou acarretando um atraso de, 

mais ou menos, seis horas com relação ao atendimento do Pronto Socorro. Tive a 

oportunidade de conversar com uma das pessoas da empresa que estava com a licitação 

vencida. A justificativa do atraso não foi muito bem explicada. Infelizmente a população 

acabou sendo penalizada por um atraso de seis horas no atendimento. Também, na sexta 

feira, o mesmo problema no Pronto Socorro afetou o turno da manhã. O setor ficou sem 

médico por um período de quase duas horas. Então, acho que deveríamos discutir e 

conversar a fim de poder resolver o problema porque é notório e público que o maior 

problema da Saúde atual está no quesito Pronto Socorro. Não é a reclamação do paciente 

que interna e sim em relação ao Pronto Socorro. Com relação a esse problema temos que 

nos ater e tentar solucioná-lo. Estou falando desde o ano passado sobre o mesmo assunto. A 

minha visão... Até já dei opinião no ano passado para o prefeito. Os nobres vereadores são 

testemunhas disso. A necessidade naquele setor é possuir um médico para urgência e 

emergência, assim como dois médicos para fazer o atendimento que não é urgência e 

emergência. Esse médico que fica para a urgência e emergência ficará responsável pelas 

intercorrências da enfermaria. Não é tão difícil você observar o problema e tentar, ao 

menos, mudar para poder solucionar. Se tem o protocolo de Manchester, o mesmo é claro. 

Você tem uma sequência de atendimento. Baseado no grau de urgência você marca a cor. 

Não dá para entender, por exemplo, você ter um paciente que é da urgência, da cor 

vermelha, e o mesmo chegar até o Pronto Socorro e não ter médico para atendê-lo. Se for 

uma emergência, o paciente vai piorar ou vai morrer. Então, ter a enfermagem para fazer 

triagem do protocolo de Manchester e não ter o médico para atender um caso de urgência, 

em minha observação, é negligência da gestão na Saúde. Precisa-se resolver o problema. É 

uma crítica que estou fazendo desde o ano passado. Existem relatos e está gravado nesta 

Casa desde o ano passado. Se terceirizou... Se falta profissional e ocorreu a terceirização 

para tentar resolver o problema e essa terceirização está gerando problemas, acredito que a 

Secretária Municipal de Saúde, em minha visão, está com dois problemas porque recai 

sobre a administração uma ingerência do serviço que foi terceirizado. Isso se chama quebra 

de contrato. Não sei do contrato porque no ano passado solicitei cópia do mesmo e a forma 

que essa empresa terceirizada assumiu o serviço. Solicitei nesta Casa. Os nobres vereadores 

votaram contra e o problema está lá. Não estou trazendo um problema de agora. Esse 



problema vem se estendendo desde o ano passado. Precisamos nos ater a essa situação. A 

justificativa da terceirização, compreendo. Falta profissional concursado e terceirizou-se, 

mas a Prefeitura Municipal está com dois problemas devido a terceirização. Isso é claro. A 

população não vai reclamar do profissional que atrasou e não vai reclamar da empresa 

terceirizada, sendo que não sei da onde é, quem é o dono da mesma e de que forma é 

executado o serviço. Vai reclamar da administração. Quem passa por ruim na história não é 

a empresa terceirizada, mas sim a administração municipal, na qual os vereadores estão 

nesta Casa para ajudar. Ninguém vai atrás do dono da empresa. O dono da empresa está 

faturando. Se tem escala e se falta médico... O médico que chega atrasado... Não sei se 

pagam as doze horas para quem se atrasou e para quem faltou. Quarta feira aconteceu isso, 

ou seja, tinha um médico se matando para atender uma multidão. Todos estavam a flor da 

pele. O paciente chega com a pressão doze por oito e no momento que vai ser atendido já 

está dezoito por dez ou até mesmo vinte por quatorze devido ao stress da espera. Isso não é 

correto. Como vereadores devemos observar essa situação. Não queria cobrar a 

administração ou os vereadores, mas fica esse relato. Essa é a realidade do Pronto Socorro 

do Hospital Municipal. Estamos com problemas relacionados a terceirização. A Prefeitura 

tem dois problemas porque as reclamações recaem sobre a gestão. Ninguém cobra a 

empresa. Ninguém diz: “Por que você chegou atrasado? Por que não está cumprindo a 

escala do plantão?” Chegar sete horas depois de um plantão que se iniciou às 19:00 é 

penalizar o coitado que está atendendo, assim como os pacientes. É um assunto que 

devemos discutir. Gostaria que a Comissão de Saúde, os três vereadores desta Casa de Leis, 

não sei quem é, tomasse frente ao problema. No ano passado solicitei o contrato, a forma 

do serviço, quantos profissionais... Votaram contra e o problema está lá. Precisamos 

resolver. Não podemos fingir que está tudo bem no Pronto Socorro. Quem paga o preço é o 

coitado que está na parte de fora aguardando para ser atendido, é o familiar do idoso... 

Essas pessoas não tem que pagar o preço de uma ingerência administrativa e de uma 

deficiência da administração em cobrar quem deveria estar fazendo o serviço. Não estou 

criticando a Secretária e não estou criticando o prefeito, mas que façam cumprir. O contrato 

é de mais R$ 400.000,00 por mês. É muito dinheiro para ter somente três profissionais. 

Chega-se no período da manhã de uma sexta feira e não há nenhum médico. Para onde vai 

o protocolo de Manchester? E o paciente que está com a ficha vermelha aguardando duas 

horas? Vai morrer sem atendimento? Vai esperar para piorar o quadro? É isso que temos 

que discutir. Ninguém está falando demais. Estou, simplesmente, apresentando um fato que 

no ano passado já estava cobrando. Temos que analisar. 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. Realmente 

tivemos um problema na sexta feira no Pronto Socorro, no qual, inclusive, começou com o 

envolvimento de um médico de carreira do município, colega do senhor, Sr. Adilson, onde 

o mesmo passou por uma cirurgia. Esse servidor avisou trinta minutos antes do plantão 

alegando que não assumiria o mesmo. Já foi instalado um processo administrativo para a 

penalização do profissional. Realmente dois médicos atrasaram. Antes disso, o Dr. Marcos 

Aurélio ficou segurando o plantão enquanto aguardava a chegada dos outros médicos. 

Chegou um médico e o Dr. Marcos Aurélio saiu. Posteriormente chegou outro médico. O 

resumo de tudo isso é dizer a não omissão. Existe um contrato com a empresa. Existe os 



prós e contras, ônus e bônus. A Secretária da Saúde, através do Departamento Jurídico da 

Prefeitura, já está buscando os meios para que a empresa seja penalizada pelo não 

cumprimento correto das cargas horárias dos médicos. Temos que respeitar o contrato. 

Temos que trazer a população junto a qualidade que está se pagando e àquilo que ela 

realmente merece. Porém, também temos que respeitar as vias contratuais. As vias 

contratuais merecem uma assessoria jurídica para que seja feito de forma eficiente. Então, 

aconteceu o objeto dito nesta Casa, porém, não existiu omissão. O nosso prefeito José 

Natalino Paganini, através de sua representante, Sra. Rosa Iamarino, está tomando todas as 

medidas cabíveis para que se organize e penalize quem deve ser penalizado. Seja ele 

servidor ou seja a empresa que prestou o serviço inadequado. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

senhores veadores, público presente, imprensa escrita e falada. Venho a esta tribuna para 

expressar algumas palavras e agradecer todos os vereadores que votaram favorável a 

indicação a pedido de alguns comerciantes. Devido os bancos estarem entre os vasos, 

acredito que ocorreram vários acidentes. Infelizmente, muitas vítimas se machucaram e 

acabaram sendo levadas até o Hospital Municipal. Os próprios familiares se encarregaram 

em levar as vítimas até o Pronto Socorro. Com essa indicação, aprovada por unanimidade, 

um órgão de imprensa desta cidade publicou que seria inútil à adequação dos bancos. 

Publicaram que estávamos querendo gastar o dinheiro público à toa. Caso fosse necessário 

retirar os recursos da obra para comprar insulina para muitos pacientes... Sabemos que o 

dinheiro das Obras deve ser investido em Obras e o dinheiro da Saúde deve ser investido na 

Saúde. O jornal publicou no dia 06 de setembro de 2014 que era inútil. Do modo em que 

ele perguntou, acredito que acabou denegrindo os vereadores desta Casa. O engraçado de 

tudo isso é que o Jornal A Gazeta publicou no dia 06, sendo que no dia 13 um amigo de 

todos nós chamado Deputado Barros Munhoz acabou caindo nesse mesmo banco. Ele caiu 

nos bancos. Será que é inútil? Acredito que vamos conseguir colocar um encosto, erguer o 

mesmo ou retirá-lo do local. Alguma coisa vai ser feita porque várias pessoas já se 

acidentaram naqueles bancos. Algumas pessoas desta Casa já bateram a canela nos bancos. 

Alguns advogados da Prefeitura também alegaram que já caíram nesses mesmos bancos. O 

que é mais importante nos dias atuais? É a segurança dos cidadãos. Devemos eliminar esse 

tipo de risco. Fica registrado o pedido ao prefeito municipal. Acredito que o mesmo estava 

acompanhando o deputado. A mudança deve ser concretizada o mais rápido possível. Desse 

modo, ninguém se machucará. Quando o sol bate no rosto dos cidadãos o mesmo acaba 

ofuscando a visão de muitos. Muitas pessoas acabam não vendo os bancos e caem. O órgão 

competente deve concretizar algum tipo de melhoria. Nobre vereador Rafael, desculpe-me, 

mas votei contra a indicação do nobre vereador? Não votei contra. Inclusive, entrei com um 

projeto de lei sobre a obrigatoriedade da fixação da especialidade do médico na entrada do 

Hospital Municipal e do enfermeiro padrão. As Unidades Básicas de Saúde também seriam 

obrigadas a acatar o projeto. Com o passar dos tempos, nobres vereadores, a Câmara 

Municipal de Campinas votou o mesmo teor do projeto de minha autoria... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Gostaria de deixar claro que não citei 

nomes. Não é meu intuito jogar vereador contra a população. Estou fazendo uma 

proposição a fim de auxiliarmos na resolução do problema. Se o senhor se sentiu magoado, 

acredito que não citei o nome de vossa excelência, assim como dos demais vereadores. 



Obrigado... Continuando o orador: É que vossa excelência tinha citado que os vereadores 

da situação votaram contra. Não é o correto. Tranquilo. Venho a esta tribuna para convidar 

os nobres vereadores para participarem da reunião onde o diretor geral da Unisamu da 

Baixa Mogiana, Sr. Adriano da Matta, também participará da mesma. Estaremos 

conversando a respeito de vários assuntos. A próxima reunião será realizada na Câmara 

Municipal de Mogi Mirim na segunda feira, às 14:00 horas. Acho muito interessante a 

participação de todos. Outro assunto está relacionado a algumas matérias de minha autoria. 

São matérias que atendem os anseios da população. Peço a colaboração de todos os 

vereadores. Fico contente com a elaboração das emendas de autoria dos nobres vereadores 

Rafael e César. Parabenizo a todos que participaram do último evento desse final de 

semana. O evento reuniu mais de 150 ciclistas. Parabéns a todos. 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 29ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Setembro de 2014. DESPACHO: VISTAS AO 

VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata 

da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Setembro de 2014. DESPACHO: 

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

Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o 

Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de Resolução. 3º) Projeto de Resolução nº. 

004/2014.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Regulamenta as funções dos cargos de Assessor de Gabinete I, 

Assessor de Gabinete II e Assessor de Relações Públicas, designando seus titulares para 

ocupar suas funções junto aos Gabinetes dos Vereadores. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0079/2014.- Em que o 

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

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação de Pais e 

Mestres (APM) da ETEC João Maria Stevanatto e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0080/2014.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 114.000,00. 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0081/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 44.000,00. 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos Parecer. 7º) PARECER nº. 

124/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2014.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2014, de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, que "Reclassifica cargos de Agente de Saúde e Agente 

Comunitário de Saúde", 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 Subemenda Aditiva, à Emenda Aditiva nº 01/2014, que passará a constar 

com a seguinte redação: Art. 1º - Acrescenta-se § 2º ao Artigo 1º do Projeto de Lei 

Complementar nº 20/2014, passando o atual parágrafo único, a constar como § 1º., com a 

seguinte redação: ...Art. ... ...§ 1º - ...... ...§ 2º - .O repasse da parcela extra a que alude o § 

1º, fica condicionada ao repasse do Governo Federal para tal fim, e havendo cessado o 

benefício, o Município deixará de efetuar o repasse. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 

critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de setembro 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00386/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Cecília Aparecida de Oliveira Andrade. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00387/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Aristides Gardinalli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00388/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Lázara de Oliveira Momesso. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00389/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Stringuette. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00390/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Olivenete Adorni Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



00391/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Dayane dos Reis Germano. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00392/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Ivani Borges Reis. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

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

00393/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Claudete Baldissin. Autoria. Carlos 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00394/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Medina Bicudo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00395/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Adelino Alves da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00396/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Bazani. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00397/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Aletran. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

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. 20º) 

Requerimento nº. 00299/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. José Antônio Botelho, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 01º de Agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 00300/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís 

Antônio Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00301/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Adolfo Santa Luccia Júnior, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 08 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00302/2014.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Orlando de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 08 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00303/2014.- Voto 



de Congratulação com a Sra. Benedita Carvalho Ferreira de Lima, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 14 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00304/2014.- Requer oficiar o Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Itapira, 

solicitando cópia das imagens internas e externas gravadas pelo sistema de segurança da 

Casa no dia 12 de setembro. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

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

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00305/2014.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar a Dona Zulmira por 

todas as coisas que vem fazendo em prol de nossa cidade. É uma pessoa muito simpática. 

Conheço-a desde criança. Desejo muitos anos de vida. Que Deus abençoe e lhe dê muitos 

anos de vida. Parabéns. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00306/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Virgínia Parreira Coimbra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 

12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Indicação nº. 00332/2014.- Sugere construção de 

canteiros centrais nas avenidas Rio Branco e Paoletti, a exemplo do que vem sendo feito na 

Rua da Penha. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 16 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00333/2014.- Sugere a 

readequação das lombadas existentes na Rua Bandeirantes e Avenida Brasília, em especial 

defronte o numeral 164. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Indicação nº. 00334/2014.- Sugere a construção 

de boca de lobo na Rua Francisco Glória de Almeida, próximo ao numeral 92. Autoria. 

César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00335/2014.- Sugere estudos objetivando a instalação de 

academia ao ar livre na Praça Sétimo Lazoni, Jardim Soares. Autoria. César Augusto da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Indicação nº. 00336/2014.- Sugere recapeamento asfáltico da Rua Joaquim Inácio da 

Silveira. Autoria. César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00337/2014.- Sugere construção 



de playground no Residencial José Tonolli. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 16 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Indicação nº. 00338/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para continuação da Rua Maria Desidero Sartori, no bairro 

Salgados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00339/2014.- Sugere instalação de grade 

de proteção e reforma no playground de Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00340/2014.- Sugere a construção de um marco 

comemorativo à Revolução Constitucionalista de 1932 no Distrito de Eleutério. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 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: 37º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

354/2014.- Ref.: Resposta às Indicações nºs 274 e 299/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 38º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 355/2014.- Ref.: 

Resposta à Indicação nº 275/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 352/2014.- Ref.: Resposta à Indicação nº 

302/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício 

SG-DAO nº 351/2014.- Ref.: Resposta às Indicações nºs 253 e 293/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 41º) Suzana Maria Silva: Manifestação de agradecimento devido as 

homenagens relacionadas a comemoração de Bodas de Ouro. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 42º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Releases, fotos e matérias 

publicadas referentes ao mês de Agosto. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Ofícios passamos aos Pareceres. 43) PARECER nº. 125/2014.- Ao Projeto de Lei nº 

80/2014.- 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 

80/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 114.000,00", 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 16 de setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente.44º) PARECER nº. 



126/2014.- Ao Projeto de Lei nº 81/2014.- 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 81/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 44.000,00", 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as 

matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM DO 

DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0020/2014, 

Emenda Aditiva nº 01/2014 e Subemenda nº 01/2014.- Reclassifica cargos de Agente de 

Saúde e Agente Comunitário de Saúde. 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 20/2014. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva 

nº 01/2014. Aprovada por unanimidade. Da mesma forma, o Sr. Presidente coloca em 

primeira votação a Subemenda Aditiva nº 01/2014. Aprovada 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 20/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, 

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

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

votação a Subemenda Aditiva nº 01/2014. Aprovada em segunda votação por unanimidade. 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns aos 

agentes de Saúde. Vocês realizam um trabalho considerável em nossa cidade. É um elo 

importante entre a família e o médico. Fui um dos primeiros a postular esse pedido ao 

nosso prefeito. Os companheiros são testemunhas disso. O que é de direito, queremos que 

seja líquido e correto. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Parabenizo pela aprovação unânime desta Casa. Parabenizo a todas 

agentes comunitárias de saúde. Conforme o presidente relatou, acredito que desenvolvem 

um trabalho crucial na atenção primária da Saúde. Nada mais justo reconhecer aquilo que é 

de direito. Gostaria de deixar registrado que foi conversado com o líder do prefeito. O líder 

do prefeito levou o projeto em discussão. Obrigado, Dr. Maurício, por ter dado atenção em 

relação às emendas e por ter trabalhado junto ao Executivo a fim de concretizar esse 

benefício. Fica o reconhecimento desse vereador pelo empenho junto a administração. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: 

“Meus parabéns as agentes comunitárias. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam em 

nossa cidade. O mérito é de todas vocês. Quero parabenizar o nosso companheiro 

Carlinhos. O mérito é delas e de nosso prefeito. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O agente comunitário de saúde é 

peça fundamental dentro da organização de Saúde de nosso município. É muito mais do 



que justo esse acréscimo salarial. Vocês fazem a parte mais importante da estrutura 

administrativa do sistema de Saúde. Portanto, parabéns a todas vocês. Parabéns ao nosso 

prefeito e que todas continuem desempenhando esse trabalho maravilhoso. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 20/2014, A EMENDA 

ADITIVA 01/2014 E SUBEMENDA ADITIVA Nº 01/2014. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0080/2014.- Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar no valor de R$ 114.000,00. 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 80/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0081/2014.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 44.000,00. 

Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. 

Quero parabenizar o prefeito por disponibilizar a abertura de crédito especial no valor de 

R$ 44.000,00. Todos sabem que a área social é uma das áreas mais importantes de nosso 

município. Parabenizo o prefeito por repassar essa verba. Sabemos que o trabalho realizado 

é muito importante para Itapira. Devemos investir na área social porque somente dessa 

forma conseguiremos combater os problemas que assolam nossa cidade. Peço o voto 

favorável a todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 81/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00276/2014.- 

Requer oficiar a gerência local do Banco Santander, solicitando a microfilmagem dos 

cheques do Prefeito Municipal trocados no SAAE. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos 

Paulo da Silva e César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores. É 

uma forma de esclarecermos o que a população vem questionando. Não tem como falarmos 

nada sem analisar a situação. Para destruirmos uma pessoa, acredito que é muito fácil. Para 

ajudarmos essa pessoa, sempre é mais difícil. Somente solicitamos melhores 

esclarecimentos. A população quer saber. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. 

Estamos fazendo isso. Portanto, peço o apoio dos demais colegas. A partir do momento que 

constatarmos algum erro, com certeza alguém poderá falar alguma coisa. Boatos, não 

adianta falar. Vamos ter certeza sobre o que vamos falar a partir do momento que 

levantarmos as provas. As provas devem ser concretas. Esse ofício foi elaborado a fim de 

esclarecer o questionamento vindo da população. Precisamos de alguma coisa concreta em 

nossas mãos. Os documentos que vieram através da auditoria são muito pouco. Peço o voto 

favorável para todos os vereadores. Devemos zelar pela transparência da Câmara. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 276/2014. Rejeitado menos três 

votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael 



Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: 

“Votei contra, senhor presidente, porque isso não cabe à Câmara. Os vereadores que 

elaboraram esse requerimento devem solicitar do Judiciário. Eles sabem disso. A Câmara 

não tem esse poder. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, na verdade esse requerimento deveria ser 

endereçado à justiça e não ao banco. Seria um requerimento falho. A resposta do banco 

seria muito simples, ou seja, a quebra do sigilo é de ordem judicial. Por isso a negativa do 

requerimento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00277/2014.- Oficiar a Sociedade 

Esportiva Itapirense convocando o ex-presidente Flávio Boretti, o Tesoureiro e o Contador 

da agremiação para prestar esclarecimentos em relação aos cheques do Prefeito Municipal 

trocados no SAAE. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva e César 

Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. É público e notório que é um dos maiores assuntos do 

município dos últimos meses. Com relação ao SAAE é um dos maiores assuntos dos 

últimos anos. Esse imbróglio envolvendo José Natalino Paganini, prefeito municipal de 

Itapira, Dado Boretti, vice-prefeito municipal de tapira, eleitos democraticamente com 

quase 70% dos votos válidos do município... O SAAE era gerenciado... A autarquia era 

administrada pelo vice-prefeito, Sr. Dado Boretti. Com relação aos cheques, o prefeito 

municipal Paganini fez, via Rádio Clube de Itapira, um pronunciamento aberto a população 

Itapirense falando desde a saída do Dado, no meio do ano passado, até os dois cheques de 

sua propriedade que foram trocados. Acho que muitos esclarecimentos, tanto Paganini e 

Dado, devem a população Itapirense. Atentamente vendo a sua entrevista, na qual o seu 

entrevistador está presente nesta Casa de Leis, Sr. Nino Marcatti, o prefeito respondeu 

todas as perguntas e com relação aos cheques ele mentiu. Mentiu porque disse na 

entrevista, isso está no portal Cidade de Itapira, inclusive foi noticiado pela imprensa 

local... Ele falou categoricamente que os cheques foram trocados. Ele deu os cheques para o 

Flávio Boreti e para a Esportiva. Esses cheques foram trocados no SAAE. O prefeito 

mentiu no momento em que ele falou que a partir do instante que o novo presidente do 

SAAE, Sr. José Armando Mantoan, estava assumindo a autarquia nenhum ato falho 

administrativo financeiro ocorreu. Mentiu porque as contas do SAAE ficaram doze dias em 

aberto com um déficit de R$ 20.000,00, onde somente foram depositados em dinheiro no 

dia 02 de julho nas contas da autarquia. Então, esses doze dias ficaram com o déficit em 

aberto. Ele omitiu ou mentiu quando ele fez essa declaração. Quando ele disse que esses 

cheques foram repassados ao presidente da Esportiva... Quando esses cheques voltaram do 

banco quem, obrigatoriamente, deveria ter levado o dinheiro e sacar esses dois cheques que 

haviam voltado do banco seria alguma pessoa ligada a Sociedade Esportiva Itapirense. Se 

os cheques foram endereçados a Esportiva, quando voltaram para o SAAE, quem deveria 

levar o dinheiro e pegar os cheques, obrigatoriamente, deveria ser alguém ligado a 

Esportiva, ou seja, o presidente, o contabilista ou quem quer que seja. Então, durante esses 

doze dias o caixa ficou aberto com déficit de R$ 20.000,00. Acredito que o prefeito omitiu. 

Durante esses doze dias transcorreu a administração Dado Boretti e iniciou a do José 

Armando Mantoam. Em minha visão, acho que não sabia e caiu na mão dele. O prefeito 



falou: “A partir da nomeação do Sr. José Armando Mantoam não houve nenhum ato falho 

nas contas do SAAE, tanto administrativamente quanto financeiramente.” Ficou sim. Os 

volumes 13 e 14 da auditoria estão lá. Duas páginas. Os dois cheques foram para o banco, 

voltaram... Voltou para o SAAE e quem foi pegar esses cheques? Quem foi levar o 

dinheiro? Quem da Esportiva levou? Isso está na contabilidade da Esportiva? Foi declarado 

na Esportiva? Qual funcionário? Foi o contador, o tesoureiro ou o presidente? Essas 

questões devem ser esclarecidas. Foram levantados 14 volumes da auditoria. No espelho 

consta a devolução, o depósito dos cheques e o depósito em dinheiro doze dias depois. 

Então, perdoe-me o prefeito, mas em relação a esses doze dias, a partir dessa declaração, 

ele, infelizmente, não foi claro ou mentiu para a população. Mentiu em sua entrevista e 

mentiu para a população. Esse déficit ficou doze dias. Esse dinheiro foi levado ao SAAE e 

os cheques foram resgatados. Quem da Esportiva levou esse dinheiro lá? Se ele repassou 

para a Esportiva, alguém da Esportiva deveria ter levado. Então, esse imbróglio de 

cheques... Resolvam e falam. Já disse nesta Casa para os dois virem a público para dizer a 

verdade à população a fim de constatar quem tem a razão. O que não é correto é usar a 

autarquia para trocar dinheiro. Se for um coitadinho pagar conta, caso esteja atrasada, 

acredito que o mesmo pagará juros. E esse dinheiro que ficou doze dias? Esse dinheiro é do 

povo. Não é do Paganini, do Dado, do Flávio e de ninguém. É do povo Itapirense. SAAE 

Itapira, patrimônio do povo Itapirense. Então, se ficou durante esses doze dias, vamos 

esclarecer. Se foi passado para a Esportiva... Foi ele que falou. Não sou eu que estou 

falando. Ele falou em entrevista. Quem da Esportiva levou os R$ 20.000,00 e resgatou o 

cheque? O cheque é dele. Os números são 248 e 268. Cheques do Santander e do Sr. José 

Natalino Paganini. Está na auditoria e passou em branco pela mesma. Não somos eleitos 

para fiscalizar os atos administrativos da Casa e da administração? O SAAE não é uma 

propriedade privada. É uma Secretaria igual da Saúde, Educação, Promoção Social, 

Agricultura, etc. É patrimônio público. Se ficou esse déficit, perdoe-me, mas temos que 

fiscalizar esse período de doze dias. Podem dizer: “É R$ 20.000,00.” Para se ter um desvio 

de dois milhões, acredito que a pessoa desvia vinte. Para se chegar a um milhão a pessoa 

devia um real. Se esse déficit está em aberto... Está registrado em entrevista. Ele disse: “A 

partir da administração José Armando Mantoan não houve nenhum ato falho administrativo 

ou financeiro.” Houve sim. Durante doze dias o SAAE ficou em aberto com um déficit de 

R$ 20.000,00. Se ele está falando a verdade e o Dado não falou até hoje, que seja 

esclarecido quem da Esportiva foi até lá a fim de resgatar os cheques. Obrigado.” A seguir, 

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

senhor presidente, senhores vereadores. Primeiramente são palavras muito fortes auferidas 

pelo vereador Rafael sobre uma pessoa que estaria mentindo. Não sei de onde saiu tal 

conclusão de mentira se não há prova ou indício. Apenas há um prejulgamento específico 

de um vereador dessa Casa. Não existiu julgamento de culpado ou certo. Não existiu 

absolutamente nada comprovado que pudesse levar a uma conclusão tão intensiva e aguda. 

Não sei de onde esse vereador conseguiu tirar uma conclusão tão fantástica a ponto de 

afirmar sobre essa bancada que uma pessoa mentiu... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Luiz Antonio Machado: O estranho é que o nobre vereador que lhe antecedeu fala que 

deve ser investigado, mas votou contra a abertura de uma CPI. Ele votou contra o 

prosseguimento da CPI. Estou mentindo?... Continuando o orador: Voltando a essa 



conclusão tão estranha, gostaria de dizer que até agora, sentado em minha cadeira, estava 

pensando de onde surgiu a ideia na cabeça desse vereador e da mentira executada. Onde 

estão as provas e os fundamentos legais para se falar que uma pessoa está mentindo e falar 

que o chefe do Executivo está mentindo? Isso, para mim, é prejulgamento. Estamos nesta 

Casa para podermos observar e escutar e não prejulgar. O que ocorreu sobre essa bancada, 

afirmando várias vezes uma situação, é um prejulgamento. Quando se fala ao 

requerimento... Mais uma vez digo que devemos tomar cuidado com o que se fala nesta 

Casa. Oficiar a Sociedade Esportiva Itapirense a convocar o ex-presidente Flávio Boretti, o 

tesoureiro e o contador. Cabe esta Casa, pelo seu artigo 28º, convocar Secretários 

Municipais ou qualquer funcionário que exerça função de chefia ou equivalente no âmbito 

municipal. Não somente isso, acredito que temos nos atentar ao artigo 131º que compete a 

Câmara Municipal convocar os Secretários, Diretores, Assessores diretos do prefeito para 

prestarem informações sobre assuntos de competência administrativa. Estamos querendo o 

quê? Convocar uma entidade particular sobrepondo o Regimento e uma Lei Orgânica? 

Senhores, temos que ter cuidado em nossos requerimentos. Convocação, cabe a justiça. 

Cabe convocarmos aquilo que está escrito em nossa Lei Orgânica e em nosso Regimento. 

Portanto, é isso que tenho a dizer para todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Como foi esclarecido 

pelo vereador Maurício, realmente existe essa falha, mas... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes: Não é falha. Gostaria de contestar que os cheques são do 

prefeito municipal. Envolve o prefeito e o vice-prefeito, onde o vice-prefeito era presidente 

do SAAE. É dinheiro deles. Se foi para a Esportiva, acredito que a mesma deve se 

responsabilizar... Continuando o orador: Há uma falha em relação a solicitação de 

informações. Essa falha de convocação é apenas para esclarecermos o problema. É uma 

situação que envolve autarquia e Executivo. Devemos esclarecer isso. Caso solicitássemos 

a vinda do Executivo nesta Casa, acredito que seria rejeitado. Inclusive já foi rejeitado a 

vinda dos dois envolvidos. Podemos convocar desde que seja algo relacionado a alguma 

autarquia ou Executivo. Em meu entender, acredito que podemos convocar. Caso o 

problema estiver relacionado ao pedido, vamos elaborar outro requerimento na próxima 

semana convidando... Vamos fazer um requerimento convidando. Queremos analisar qual 

será a justificava do nobre vereador. Muito Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 277/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00281/2014.- 

Oficiar ao deputado estadual José Antonio Barros Munhoz, solicitando gestões junto ao 

Governo do Estado para aquisição de um Mamógrafo para o Centro de Mastologia do 

Serviço Municipal de Saúde de Itapira. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 09 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00282/2014.- Oficiar ao deputado estadual José 

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

um Arco em C para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Itapira. Autoria: Rafael 



Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Boa noite a todos. É o mesmo assunto sobre o mamógrafo. Realmente são 

instrumentos muito importantes dentro do âmbito do Hospital. Parabenizo o vereador pela 

iniciativa da solicitação, principalmente a esse homem, Sr. Deputado Barros Munhoz. É 

uma das maiores forças políticas da região, do Estado e talvez do Brasil. Somente não 

consigo entender, senhores vereadores, o porquê que esse vereador, pessoa que carrega na 

traseira de seu carro o nome de outro deputado estadual, não faz a solicitação a esse 

deputado. É muito bom, realmente, entender que a oposição Itapirense se rende ao deputado 

Barros Munhoz e se rende a situação. Isso mostra o quanto é grande a carreira desse 

deputado. Se carregasse em meu carro e apoiasse abertamente outro deputado de ordem 

estadual, no mínimo, também o oficiaria. Sabendo da força política inexpressiva desse 

deputado, também oficiaria quem realmente pode resolver nossos problemas. Portanto, 

congratulo-me com o senhor vereador pela iniciativa e por, realmente, admitir a força 

política da situação. Congratulo-me com o senhor por entender que Barros Munhoz é o 

melhor para a nossa cidade. Parabéns pela iniciativa.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Depois da campanha do 

nobre vereador Maurício... Ninguém é candidato, nobre vereador. Carrego, sim, na traseira 

de meu carro, mas por ideologia partidária. Não estou, nesse momento, questionando. 

Apenas estou fazendo o requerimento que é de minha área de ortopedia. Vejo que há 

muitos e muitos anos o Hospital necessita desse arco cirúrgico. Uma pessoa dessa Casa de 

Leis já está, há anos, fazendo o requerimento e solicitando. É o nobre vereador presidente, 

Sr. Carlos Alberto Sartori. Então, esse discurso acalorado que vossa excelência fez veio em 

uma hora errada. Não estamos em campanha política. Estamos discutindo, elaborando 

requerimentos e fazendo o que é bom para o povo Itapirense. Não preciso pedir para o meu 

candidato ou, conforme vossa excelência disse, candidato que se encontra na traseira de 

meu carro, se julgo a necessidade ou não de solicitar para quem quiser. Caso solicite para o 

deputado é porque vejo que é uma necessidade da população. Gostaria, imensamente, que 

esse benefício chegasse até o povo Itapirense. É da mesma forma que o município de Águas 

de Lindoia, município com 26 mil habitantes, recebeu seu arco cirúrgico com emenda 

parlamentar do Marcos Chedid. Então, o senhor não precisava se exaltar e fazer política 

barata nesta tribuna. O senhor entendeu? Respeite as pessoas. O senhor denegriu a imagem 

de um candidato igual ao senhor deputado. O senhor tem que respeitar. Haja dessa forma 

que o senhor será mais reconhecido pela população. Então, se Águas de Lindoia recebeu o 

arco com apenas 26 mil habitantes, acredito que Itapira possui 72 mil habitantes. O arco em 

C, para quem não sabe, diminui o tempo cirúrgico da vozinha que acabou quebrando o 

fêmur e do cirurgião vascular que realizará uma cirurgia. É nesse sentido. Se vossas 

excelências tivessem feito o requerimento, acredito que votaria favorável. Caso fosse o 

deputado Barros Munhoz ou quem quer que seja, assinaria junto. Acima do Barros Munhoz 

e acima do candidato que estou apoiando, acredito que existe uma população. Vossa 

excelência foi infeliz nesse momento. Foi muito infeliz. Lamento pela sua posição nesta 

tribuna. Respeite quem elaborou o requerimento e quem votará o mesmo. Se o senhor votar 

favorável, também será de sua autoria. O deputado Barros Munhoz e o meu candidato não 

estão aqui. Estou representando a população. Perdoe-me, mas o senhor foi muito infeliz. 

Voltando ao arco em C, gostaria de dizer que diminui o tempo de cirurgia. Diminuindo o 



tempo de cirurgia... No momento em que o senhor tiver a sua vez suba a esta tribuna e 

respeite-me. Senhor presidente, estou em minha vez de falar. Não quero ser interpelado por 

ninguém. O arco em C diminui o tempo cirúrgico e melhora o prognóstico. Disponibiliza 

melhor agilidade na execução da cirurgia. Cabe ressaltar que diminui o risco do paciente ter 

intercorrências. É uma necessidade de anos. Se Águas de Lindoia, município com 26 mil 

habitantes... No mês passado foi instalado através de uma emenda do Sr. Marcos Chedid. 

No município de Águas o nobre deputado Barros Munhoz já elaborou muitas emendas para 

o Hospital Francisco Tozi. É reconhecido. Não precisa um vereador fazer política barata, 

denegrir a imagem de vereadores, além de outras pessoas candidatas, congratulando. Vote 

favorável ou vote contra, mas dê justificativa. O senhor falou em um momento inoportuno. 

Então, esse pedido é para melhorar a execução de cirurgias dentro do Hospital Municipal. 

Quem sairá ganhando é a população. Estamos trabalhando em benefício da população. É da 

mesma forma que a população acreditou votando em minha pessoa e no nobre vereador. 

Ele tem força. Ele é o líder do governador. Traga esse benefício. Vou reconhecer e vou 

agradecer imensamente o deputado se ele trouxer esse benefício para o município. Não 

seremos nós que estaremos ganhando, mas o cidadão Itapirense. Ninguém está falando ou 

ditando sigla partidária. A partir do momento que entramos nesta Casa, os dez vereadores 

devem lutar e trabalhar para quem acreditou em nós e para quem votou em outros 

candidatos. Fica em aberto essa situação. O que é bom, não peço para esse ou para aquele 

candidato. O que é bom, devemos correr atrás. Se o deputado Barros Munhoz tem essa 

porta de entrada, reconheço que tem porque é o líder do governador do Estado, vamos 

elaborar esse pedido para que possamos, no futuro breve, receber esse benefício. Vou, 

como ortopedista e como servidor do Hospital Municipal, juntamente com os outros 

membros médicos e, principalmente, com a senhora dona de casa, ficar imensamente 

agradecido. Se ele conseguir isso, não para a situação ou oposição... Espero que consiga. 

Esse benefício será reconhecido pela população. Acima de nós está a população. Então, não 

faça política em cima de um requerimento. Faça com que esse requerimento seja 

endereçado para a pessoa na qual solicitei a fim de concretizar o benefício. Certamente 

serei a primeira pessoa a subir nesta tribuna para agradecer. Críticas, todos fazem, mas 

reconhecimento, também. Se o deputado trouxer esse benefício para o Hospital Municipal, 

venho a esta tribuna para elogiar. Elogio da mesma forma que elogiaria qualquer outro 

deputado responsável em concretizar o benefício. O nosso município é enorme. Existem 

pessoas grandes dentro da política, mas não faça politicagem em cima de um requerimento. 

Não aceito isso. Isso é inadmissível. Isso não cabe nesta tribuna. Se trouxer esse benefício, 

subirei até esta tribuna para elogiar e reconhecer o trabalho. Há anos, não somente o 

departamento de ortopedia, mas outras áreas que necessitam desse arco cirúrgico no 

Hospital, esperam por esse benefício. O nobre vereador Carlos Alberto Sartori fez inúmeras 

vezes no mandato do governo anterior, mas não foi contemplado. Não é por esse motivo 

que vou deixar de reconhecer o trabalho dele. Assinando junto, acredito que todos os 

vereadores serão autores. Serão os dez vereadores desta Casa que reconhecerão o benefício. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 282/2014 . Aprovado por 

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

“Embora tenha votado por questões humanitárias, considero pertinente as observações do 



nobre vereador Maurício. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Congratulo-me com o Dr. Rafael sobre a iniciativa de tal 

requerimento endereçado ao deputado Barros Munhoz. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00283/2014.- Congratulação com o Grupo Teatral "Paulino Santiago", em nome de sua 

diretora Juliana Avancini, pelos 15 anos de atividades em nosso município. Autoria: Carlos 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 283/2014 . Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Parabenizo a Juliana pelo trabalho realizado em nossa cidade ao longo desses 15 anos. 

Realiza o trabalho com muita dedicação e amor. Parabéns a todos. São pessoas ligadas a 

Cultura, sempre levando alegria e entretenimento a população Itapirense. É um trabalho 

muito valoroso que a Juliana realiza junto a comunidade Itapirense. Parabéns a todos. 

Receba essa humilde e singela homenagem em nome de todos os vereadores deste 

Legislativo. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 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 suspensão dos trabalhos por 2 minutos. 

(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes da Ordem 

do Dia. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00293/2014.- Voto de Congratulação 

com as Irmãs Calvarianas da Santa Casa de Misericórdia, pelas comemorações do 

centenário no município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 

A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) 

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

00295/2014.- Oficiar à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a construção 

de um bueiro na Rua Fenízio Marchini, entre os numerais 1396 e 1406. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 1 dia para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA POR UM DIA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00296/2014.- Requer oficiar o Departamento de Trânsito, solicitando a 

readequação das lombadas existentes na rua Bandeirantes e Avenida Brasil, em especial 

defronte o numeral 164. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 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 16 de Setembro de 2014. 

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

00297/2014.- Oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao Departamento de Trânsito, que 

promova a devida sinalização de trânsito no bairro Boa Vista. Autoria: Marcos Paulo da 

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

noite a todos. Elaborei a matéria devido a solicitação de algumas pessoas. Todos sabem que 



o bairro possui intenso fluxo de veículos. É uma forma de evitar acidente. Disciplinando 

mão única de direção, acredito que muitos acidentes serão evitados. Conforme orientado 

pelo assessor legislativo desta Casa, gostaria de retirar a matéria para que a mesma entre 

como indicação. Obrigado.” 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00324/2014.- Sugere a substituição ou 

reforma do alambrado do Cemitério da Paz e melhorias no sistema de iluminação. Autoria: 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. Sabemos que devemos reforçar a segurança no respectivo 

bairro. Muitos animais peçonhentos foram localizados nesse local. São melhorias de grande 

importância para os moradores da região. O sistema de iluminação é muito precário. Cabe 

ressaltar que muitas pessoas acabam entrando no local para consumir drogas. A adequação 

da iluminação colaboraria para a segurança de todos. Peço apoio dos demais vereadores. É 

uma solicitação vinda dos moradores do bairro. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

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

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única discussão a 

Indicação nº 00328/2014.- Sugere realização de estudos objetivando a construção de 

calçadão ao longo da Avenida João Brandão Jr., Jardim Camboriú. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Microfone baixo, não é desculpa. Se o microfone está desligado, acredito que 

não seria válido o meu pedido. É somente para termos um pouco mais de ética nesta Casa. 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Na verdade o presidente não precisa do microfone para ouvir 

minha solicitação. Cabe ao presidente, segundo o Regimento Interno da Casa, deliberar 

para o lado em que ele achar quem realmente falou primeiro. Obrigado.” 15º) Em única 

discussão a Indicação nº 00332/2014.- Sugere construção de canteiros centrais nas 

avenidas Rio Branco e Paoletti, a exemplo do que vem sendo feito na Rua da Penha. 

Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Vejo que valeria a pena, como sugestão, fica a critério de vossa 

excelência, definir. Principalmente em relação a Avenida Rio Branco, acredito que temos 

um espaço da via muito pequeno para se colocar um canteiro central. Em minha visão, acho 

que a realização de um estudo seria plausível. A Avenida Paoletti é maior na questão de 

largura. Então, fica esse questionamento relacionado a Avenida Rio Branco. A realização 

de um estudo é de fundamental importância. A preocupação está relacionada a Avenida Rio 

Branco. Reconheço que vossa excelência certamente fez essa indicação pelo trânsito 

caótico da Avenida Rio Branco. Existe um enorme problema que exige maiores estudos. 

Baseado nessa situação, venho solicitar a retirada da matéria para melhores estudos. 



Obrigado.” 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 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

Em única discussão a Indicação nº 00335/2014.- Sugere estudos objetivando a instalação 

de academia ao ar livre na Praça Sétimo Lazoni, Jardim Soares. Autoria: César Augusto da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00336/2014.- Sugere 

recapeamento asfáltico da Rua Joaquim Inácio da Silveira. Autoria: César Augusto da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00337/2014.- Sugere 

construção de playground no Residencial José Tonolli. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

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

todos. A matéria foi elaborada baseada na solicitação de muitas pessoas. O argumento dos 

moradores, senhor presidente, para concretização desse benefício é devido a distância do 

Istor Luppi. Quando chove muito a passagem de pedestres fica intransitável por vários dias. 

Esse problema faz com que a população transite nas ruas. A indicação deve ser analisada a 

fim de atender os anseios dos moradores daquela região. Peço o apoio dos demais 

vereadores. A matéria retornará na próxima sessão para que possamos discuti-la. São 

situações que beneficiarão a população e não um grupo de vereadores. Peço a presença dos 

moradores do bairro José Tonolli nesta Casa. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS 

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

aos 16 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única 

discussão a Indicação nº 00339/2014.- Sugere instalação de grade de proteção e reforma 

no playground de Barão de Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero 

parabenizar o presidente pela elaboração da indicação 339/2014. A população do respectivo 

bairro realmente necessita desse tipo de benefício. Como eles pagam seus impostos em dia 

nada mais justo a aprovação da matéria. Peço o apoio dos demais colegas. Parabenizo o 

senhor, pois você sempre está presente naquele bairro. É uma população simples e muito 

honesta. Voto favorável a matéria. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

339/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Setembro 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. 

 


