
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

Vereadores, venho a esta tribuna para discutir alguns assuntos. Um deles está relacionado a 

invasão de algumas escolas municipais. Nossas escolas estão sempre sendo vítimas de 

furtos, assaltos, dentre outros problemas. Não sou técnico no assunto, mas vejo com 

frequência esse tipo de problema. No ano passado tivemos várias ocorrências nas Unidades 

Básicas de Saúde. Todos os vereadores sabem desse tipo de preocupação. Como vereador 

coloquei alguns assuntos em reuniões realizadas junto ao prefeito e demais autoridades. A 

disponibilização de alguns vigias seria plausível. Lembro-me que os vereadores eram 

favoráveis, mas esse benefício não foi concretizado. A matéria publicada no Jornal Tribuna 

de Itapira diz que a escola da Vila Bazani foi novamente invadida por ladrões. Caso um 

vigia estivesse de plantão no local, acredito que esse tipo de problema teria sido evitado. O 

monitoramento realizado por algumas empresas de nossa cidade também seria muito 

plausível. É uma forma de combater a criminalidade. A empresa de monitoramento, quando 

ocorre algum problema, sempre solicita o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar. A 

maioria das invasões sempre ocorrem no período noturno. A matéria diz o seguinte: 

“Provavelmente na madrugada de ontem desconhecidos invadiram a Emeb Cônego 

Matheus Ruiz Domingues, situada à Rua Ipiranga, bairro da Vila Bazani. Os meliantes 

arrombaram a tela de proteção da escola, bem como uma porta, onde ganharam as suas 

dependências. Com isso apoderaram-se de dois rádios, um vídeo cassete, uma balança de 

chão e dez pizzas congeladas.” Logo em seguida os Guardas Municipais fizeram seu papel. 

Eles foram acionados para comparecer ao local. Consta mais um boletim de ocorrência. 

Caso houvesse algum tipo de vigilância no local ou até mesmo a presença de um vigia, 

acredito que a escola não teria sido invadida. Outro assunto que gostaria de abordar é que o 

Jornal A Cidade de Itapira publicou nesse final de semana que estão montando um dossiê 

de minha pessoa para levar até o Diretório Regional do PRB. Legal. Gostaria de saber 

como está sendo montado esse dossiê. Será que é pelo fato de estar votando coisas de 

acordo com as necessidades da população? Será que esse dossiê conterá essas situações? 

Não devemos esconder nada, pois a população vem cobrar. Devemos representar a 

população. Fiquei sabendo desse assunto hoje. Ouvi um “zum zum zum” e acabei 

verificando o que estava acontecendo. Não perco meu tempo para ficar lendo o que é 

publicado nesse tipo de imprensa. Não sei sobre a credibilidade do jornal, assim como 

quem é o dono do mesmo. Não sei quem manda publicar essas coisas no jornal. A matéria 

diz o seguinte: “Fogo de encontro. A situação no PRB Itapirense não está nada boa.” Para 



mim está tudo bem. Acho que o nobre vereador deveria falar sua opinião. Para mim está 

tudo bem. Graças a Deus não cometi nenhum tipo de infidelidade partidária. O Estatuto do 

PRB é claro, ou seja, devemos legislar para a população. Estou apenas legislando nesta 

Casa. É uma comédia o que estão querendo fazer. Não sei onde estão querendo chegar com 

esse dossiê. Qual parte relacionada a infidelidade partidária foi ferida por minha pessoa? 

Somente legislei para a população com muita transparência. Hoje, graças a Deus, posso sair 

fora desta Casa e olhar no olho de qualquer pessoa. Não preciso abaixar a cabeça. Eles 

reconhecem meu papel como legislador e fiscalizador. Fica registrado a minha indignação 

para com esse jornal. Muitas pessoas acabam vendo uma situação não verídica. Estarei 

entrando com uma representação. Estarei requerendo o meu direito de resposta. Vou 

procurar meus meios para me defender. Gostaria que esse tipo de matéria não fosse 

publicada. O assunto mais triste está relacionado ao SAMU. Convidei os vereadores para 

estarem presentes na reunião realizada no município de Mogi Mirim. A reunião estava 

relacionada ao SAMU. O nobre vereador Rafael não compareceu porque estava atendendo. 

Alguns vereadores justificaram sua ausência. Outros, não. Saiu um assunto na reunião 

relacionado ao acidente que ocorreu na vicinal que liga Itapira à Mogi Guaçu. O jovem de 

Mogi Guaçu foi socorrido pelo município de Itapira. O mais engraçado... É um político que 

deve correr atrás de uma vaga de UTI ou o setor competente do próprio hospital deve 

agendar? Alguém poderia explicar?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: Isso fica a critério do médico. Se o médico solicita, a solicitação é passada para a 

administração, onde a mesma toma as devidas providências. Obrigado... Continuando o 

orador: Um vereador de Mogi Guaçu teve que se deslocar porque algumas pessoas do 

hospital disseram que haveria a necessidade da intervenção de um político. É uma situação 

que não pode ocorrer na Saúde. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Queria discutir brevemente alguns 

tópicos levantados na sessão passada referentes ao funcionamento do Pronto Socorro. Foi 

aventada a possibilidade de colocar os nomes dos médicos que prestam serviços à vista da 

população. É uma matéria que já foi discutida nas comissões. Foi reprovada pelo simples 

fato do Pronto Socorro ser um ambiente de tensão tanto por parte dos médicos como dos 

pacientes e familiares. Essa situação, tanto na teoria como na prática, poderia levar riscos 

ao profissional de trabalho. Todo paciente que passa no consultório leva uma receita 

contendo o nome do médico, assim como seu CRM. Não vejo o porquê que outras pessoas 

teriam que ter acesso a essas informações. Outra situação que foi aventada está relacionada 

ao problema de faltas e discrepâncias dos horários de atendimento dos médicos. Queria 

lembrar que o médico do Pronto Socorro é um profissional um tanto quanto itinerante. Às 

vezes o plantão do mesmo termina exatamente no horário que começa outro em um 

município diferente. Isso leva ao atraso. Cabe ressaltar que ele não pode abandonar o 

plantão enquanto o próximo médico não assumir. É notório que muitas vezes o próximo 

médico também está atrasado pelo mesmo motivo. Vocês podem ter certeza que o fato de 

um médico assumir um plantão de 12 horas seguido de outro de 12 horas não é por 

questões de cobiça, mas sim de muita necessidade. Muitas vezes culpam a direção por esse 

tipo de acontecimento. Não tem nada a ver, pois a direção adverte e pune, mas é um assunto 

que não será contornado. Outro tópico que gostaria de discutir em relação ao Pronto 

Socorro, é sabido que a maior parte das consultas não são urgências. São consultas de 



clínica médica. Consulta de clínica médica se resolve nos Postos de Saúde da periferia. O 

povo deveria ser melhor instruído. As pessoas deveriam procurar o Posto de Saúde do 

bairro. O que está acontecendo é que nos Postos Médicos dos bairros atendem-se muitas 

consultas de urgências. Muitas pessoas com febre, dor, diabete descontrolada, dentre outras 

situações, estão sendo atendidas. Isso leva a tumultos nos postos da periferia, insatisfação 

dos usuários, enquanto que no Pronto Socorro o médico se estressa com o grande número 

de consultas que não tem nada a ver com urgência. As consultas urgentes devem ser 

atendidas imediatamente. Deveria ser realizado um estudo para que a situação fosse 

adequada. As consultas médicas deveriam ser realizadas nas Unidades Básicas da periferia 

e as consultas urgentes deveriam ser atendidas no Pronto Socorro do Hospital Municipal. 

Caso a rede básica não der conta, acredito que outro estudo deve ser realizado para sanar o 

problema. São tópicos que gostaria de discutir com todos vocês. São apenas as raízes dos 

problemas. São situações que requerem um estudo profundo e detalhado. Às vezes a 

solução está à frente de nossos olhos. Apenas falta um pouco de colaboração, tanto por 

parte dos colegas funcionários como por parte da população assistida. Obrigado.” A seguir, 

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

presidente, senhores vereadores, púbico presente, imprensa escrita e falada. Agradeço o 

pastor Lacerda pela presença nesta Casa. Também gostaria, de forma explicativa, de tecer 

alguns comentários em relação a uma matéria que foi veiculada no último final de semana. 

Algumas coisas devem ser esclarecidas, pois sou membro de uma comissão que está em 

tramitação nesta Casa, juntamente com o relator, Sr. Luiz Antonio Machado, e o presidente 

da mesma, Sr. Maurício Cassimiro de Lima. Deixa-me um pouco surpreso a tentativa de se 

criar um fato e na página seguinte apresentar uma matéria explicativa com relação àquilo 

que estamos fazendo junto a comissão. Falo isso porque o jornal A Cidade, no último final 

de semana, fez uma charge... Tenho certeza que um vereador sou eu e outro é o Luiz 

Machado baseado na análise da foto. Está bonito, Luiz. Diz o seguinte: “Tem vereador que 

não é contra e nem a favor. Muito pelo contrário.” A charge tem uma suposta fala de minha 

pessoa: “Presidente, eu quero que tudo seja apurado.” O Luiz Machado está dizendo o 

seguinte: “Não entendo. O senhor fala uma coisa, mas na hora H faz outra. O senhor 

somente tem votado contra as investigações.” Na página 3 tem um texto gigantesco sobre o 

nosso trabalho junto as comissões. Esse texto fala... Somente vou relatar o seguinte 

parágrafo: “O vereador Rafael Donizete Lopes, PROS, votou contra o parecer do relator e 

apresentará um relatório ou parecer para ser apreciado junto a comissão na próxima 

reunião.” Acho que tem que agir com transparência e explicar a verdade dos fatos porque 

não fui contra nem a favor. Votei contra, sim. Disponibilizei as minhas explicações junto a 

comissão e farei um relatório que será apresentado amanhã a partir das 15:00 horas. 

Portanto, o jornal diz uma coisa no início da matéria e depois distorce a própria informação. 

Fica registrado somente a título de informação para que o público tenha uma opinião 

esclarecedora de cada vereador junto a comissão. Gostaria de externar meus parabéns a 

toda diretoria da APAE pela realização do leilão beneficente no Recinto Agropecuário. Foi 

um evento memorável. Mais de R$ 130.000,00 foram arrecadados para uma entidade que 

realiza um importante trabalho junto a nossa cidade. Agradeço e parabenizo toda diretoria e 

funcionários em nome do Fernando Antonelli, Rose Martucci e Paulo Cavallaro, pois não 

mediram esforços para realizar esse importante evento. Meus agradecimentos também são 



direcionados a administração municipal, pois disponibilizou a devida colaboração. Outro 

assunto que gostaria de abordar está relacionado a uma indicação de minha autoria. Houve 

a reforma do terceiro andar do Hospital Municipal, mas as janelas estão sem a devida 

proteção do sol. O espaço que entra o ar foi diminuído. Existe pouca ventilação no local. 

Então, a proteção das janelas é de fundamental importância para a prevenção do intenso 

calor. Muitos pacientes solicitaram alguma medida preventiva. A indicação entrará na pauta 

de hoje. Peço o apoio de todos os nobres vereadores para que esse tipo de problema seja 

sanado o mais rápido possível. Somente a título de esclarecimento, gostaria de dizer que 

muitos medicamentos devem ser protegidos da luz do sol. A ação do medicamento acaba 

sendo afetada devido a falta de proteção. Fica esse pedido. Gostaria que os nobres 

vereadores pudessem levar a matéria até as pessoas competentes. Desse modo, os nossos 

pacientes e acompanhantes serão melhor acomodados. Gostaria que o líder de governo, Dr. 

Maurício, pudesse explanar sobre o que as merendeiras, servidoras públicas, disseram em 

relação ao comunicado de remanejamento pela mudança da empresa que venceu a licitação. 

Deixa-me preocupado porque são pessoas que estão há mais de vinte anos exercendo o 

trabalho como merendeiras. Como servidoras municipais, acredito que algumas foram 

pegas de surpresa conforme relatos das próprias profissionais. Muitas merendeiras já 

serviram refeição para pessoas que atualmente são mães. São pessoas que criaram um 

vínculo com a municipalidade. Certamente, com o remanejamento, as funcionárias serão 

afetadas. Serão afetadas tanto na parte funcional como também na psíquica. Acho que as 

funcionárias merecem uma explicação para que as mesmas se sintam amparadas e 

respeitadas pela administração municipal. Fica esse questionamento com relação ao 

assunto. Essas pessoas estão preocupadas e esperançosas no sentido de que a administração 

possa disponibilizar alguma informação. Outra preocupação, apesar de ser noticiado no 

último final de semana, está relacionada as pessoas contratadas. Acho que a administração 

também fará seu papel. É notório e público que nos dias atuais está muito complicado 

arrumar trabalho. Muitas pessoas não possuem curso para serem remanejadas para outro 

posto de trabalho. Seria outra preocupação. Espero que essas pessoas permaneçam em seus 

postos de trabalho, pois contribuem para o sustento de seus filhos e familiares. 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. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do Sr. Milton. 

Primeiramente queria lembra-lo do início das obras emergenciais que liga Itapira à Mogi 

Guaçu. É uma rodovia que trouxe muitas mortes para muitas famílias Itapirenses. Com o 

empenho de nosso prefeito José Natalino Paganini, assim como do Deputado, Sr. Barros 

Munhoz, e dos vereadores desta Casa, através de indicações e requerimentos, aquela via 

começou a ser melhorada em ordem emergencial. É uma via estadualizada. É a única 

rodovia estadualizada há mais de vinte anos no Estado de São Paulo. É uma conquista que 

somente o município de Itapira, através de representantes de peso, conseguiria em todo o 

Estado de São Paulo. Abordando diretamente outros assuntos que foram relacionados nesta 

Casa, gostaria de primeiramente abordar o assunto de uma indicação, de autoria do nobre 

vereador Rafael, que faz referência as cortinas. Na verdade, fui atrás de informações e 

constatei que temos o órgão encarregado em fazer toda a análise hospitalar. Inicialmente, 

persianas e cortinas são proibidas pelo caso de infecção hospitalar, mas o nossa Secretária 



da Saúde, anteriormente, dentro do pedido da obra da reforma do terceiro andar, solicitou 

brises. O que é um brise? São persianas externas que serão colocadas em todo o hospital. 

Cabe ressaltar que não será colocado somente no terceiro andar, mas em todo o Hospital 

Municipal. Então, isso já está embutido dentro das obras do terceiro andar. A nossa 

Secretária Rosa é uma pessoa que possui muito conhecimento em relação ao assunto, pois 

atua na área da Saúde há mais de 20 anos. Já esteve à frente de vários hospitais de ponta. 

Ela previu essa situação, sendo que esse benefício já está dentro das obras que serão 

executadas pela empresa. É uma forma de evitar infecção hospitalar e problemas de ordem 

maior. A empresa vem e faz o trabalho de forma completa. Gradativamente será instalado 

em todo o Hospital Municipal. Continuando abordando os assuntos, vou fugir para o 

assunto da merenda. É um tópico muito interessante. Há algum tempo, dentro das andanças 

pelas secretarias, estive conversando com a Flávia em relação ao assunto das merendeiras. 

Fui constatar o que realmente aconteceu e o porquê as merendeiras estavam preocupadas. 

Hoje a merenda de Itapira é terceirizada por uma empresa. O Tribunal de Contas apontou 

uma irregularidade no contrato. Esse contrato previa o seguinte: As merendeiras que eram 

funcionárias efetivas da Prefeitura participavam do trabalho da empresa terceirizada. O 

valor dos salários que a Prefeitura pagava para essas merendeiras era descontado do 

contrato, ou seja, era um contrato mais econômico para o município, o qual foi realizado 

pela Flávia. O dinheiro era colocado nas devidas escolas e a Prefeitura as pagava porque 

eram funcionárias efetivas. Isso era descontado do contrato, tendo um menor número de 

contratações. O Tribunal de Contas do Estado não aceita mais esse tipo de contrato. O 

Tribunal apontou e o jurídico da Prefeitura acatou. Ocorreu um novo processo licitatório 

para a merenda Itapirense, no qual foi reformulado. Será contratado todo o corpo de 

merendaria porque o Tribunal não permite essa miscigenação, ou seja, funcionários 

contratados com funcionários efetivos do município. Não foi uma situação que acabou 

surgindo e não foi invenção. Foi um apontamento realizado pelo Tribunal de Contas. 

Tivemos um corpo de cerca de 30 merendeiras que necessitavam de um destino. São 

funcionárias de caráter efetivo, no qual ainda haverá uma reunião, junto a Secretaria de 

Educação e de Negócios Jurídicos, a fim de saber como será realizado o remanejamento 

dessas profissionais. Todas elas serão amparadas. Ninguém será dispensado, mas o 

Tribunal de Contas exige que a empresa preste o serviço dessa maneira. Não podemos 

andar contra o Tribunal de Contas. Então, trago essa resposta ao vereador da oposição. Os 

colegas já sabiam dessa situação. Trago tranquilidade as merendeiras. O que está sendo 

feito é uma adequação em relação àquilo que o Tribunal de Contas solicitou. Em minha 

concepção, apesar do contrato anterior prestigiar o município, pois acabava garantindo um 

gasto menor, é uma forma de adequação. Com toda certeza essas funcionárias municipais... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente gostaria de fazer um 

comentário: Vossa excelência disse que não podemos ser contra o Tribunal de Contas, mas 

a respeito das contas do prefeito anterior todos votaram contra. Somente fica a título de 

informação. Obrigado... Continuando o orador: A título de informação seria se o senhor 

tivesse lido o relatório e visse as “descabruras” que existiam do ex-prefeito. Acho que o 

senhor também votaria contra e não favorável. Em relação as merendeiras, foi essa situação 

ocorrida. Já está sanada e existirá uma reunião com todas elas a fim de ser concretizada a 

melhor adequação das mesmas dentro do quadro do município. Voltando a Saúde, tivemos, 



na semana passada, a solicitação direcionada ao Barros Munhoz sobre alguns itens. Dentro 

dos itens foi solicitado um arco em C para o centro cirúrgico. Dentro de minhas conversas 

com as respectivas secretarias verifiquei que já foi feito o pedido para a compra, através de 

licitação, do arco em C. Esse pedido é datado no dia 15 de junho de 2014 conforme consta 

o documento em minhas mãos. Não somente o arco em C, mas como também a mesa, 

equipamento necessário para que o respectivo arco em C funcione adequadamente. Seria 

uma mesa cirúrgica radio-transparente. Sem ela, de nada adianta o arco em C. Como alguns 

vereadores podem ter informações privilegiadas ou não ter informações daquilo que está 

sendo licitado e comprado pelo município, vou trazer algumas informações sobre o que virá 

para a Saúde. Temos o arco cirúrgico vascular de neurologia ortopédica, aparelho de 

anestesia adulto-infantil... São situações que foram solicitadas e estão em processo de 

licitação. Aparelho de raio-x móvel, monitor multiparamétrico, mesa cirúrgica radio-

transparente, mesa cirúrgica mecânica, cardioversor desfibrilador, cama hospitalar 

ortopédica elétrica, mesa de transferência de dois carros, bisturi eletrônico, aparelho de 

gasometria... A data desses pedidos é por volta de 22 de junho. É uma situação passada e 

não recente. Ventilador pulmonar adulto e pediátrico, foco cirúrgico com cinco refletores e 

sistema de emergência, entre outros benefícios. Servem para elucidar para os colegas 

vereadores sobre o trabalho que está sendo realizado pela Saúde de Itapira. Nesta Casa foi 

colocado que caso esse equipamento fosse disponibilizado, seria muito bem vindo e 

congratulado com quem o trouxe. Digo que o prefeito José Natalino Paganini, assim como 

a Secretária Rosa Iamarino, já o trouxeram. Portanto, vale as congratulações. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, 

funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para abordar alguns assuntos. Primeiramente 

vou começar com a parte festiva. Estive presente no bairro da Ponte Nova onde foi 

realizada a festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. O evento estava sendo comandado 

pelo padre José Eduardo Sartori. Muitas pessoas marcaram presença no evento. Foi uma 

festa muito boa. O vereador Marquinhos também registrou presença na festividade. A 

comissão organizadora, assim como os festeiros, está de parabéns. Parabenizo os dirigentes 

da Secretaria de Cultura, assim como o Poder Executivo, pelo apoio na realização da 

festividade. Foi um evento bonito e da forma que a população merece. Outro assunto faz 

referência a escola Vilma de Toledo Barros Munhoz. Ocorreu um programa relacionado ao 

trânsito de nossa cidade. É muito interessante. O projeto foi desenvolvido pelo Marinho. É 

uma forma de educar, desde cedo, as crianças de nossa cidade. O programa será levado a 

todas escolas de Itapira. Parabenizo o Marinho pelo grandioso trabalho. Cabe ressaltar que 

os adultos também podem participar do projeto. Esse tipo de projeto é de grande 

importância para a vida no trânsito... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Estive conversando com o vereador Joilson e gostaria de informá-los que amanhã o 

projeto estará disponível no site da Prefeitura Municipal para download... Continuando o 

orador: Com certeza. As pessoas terão esse tipo de acesso no site da Prefeitura para que 

possam fazer o download. Na próxima semana o responsável pelo projeto estará junto a 

nós. Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado a uma indicação de minha 

autoria. A mesma faz referência a Rua José Benedito Mara. É uma via situada no bairro dos 

Prados. Alguns moradores vieram me procurar a fim de solicitar algumas melhorias que se 



fazem necessárias. Estive visitando o local, juntamente com o prefeito, para acolher a 

solicitação dos moradores. Com certeza o nosso prefeito, tão logo, se encarregará de 

concretizar as melhorias naquela via. Em relação as melhorias que foram realizadas na 

praça existente no bairro Nosso Teto, proximidade do CAPS, gostaria de dizer que o 

trabalho ficou muito bom. A praça está linda, pois foram realizadas melhorias nas calçadas, 

jardins, iluminação, dentre outros fatores. A população está colaborando para a preservação 

da praça. Elaborei um voto de congratulação com o subtenente Adalberto José Albert. Ele 

prestou um longo serviço junto a Polícia Militar. É um trabalho exemplar. Estamos 

congratulando-o pela sua merecida aposentadoria. É uma forma do Poder Público 

reconhecer seu trabalho. Ele é filho do Juca. Gostaria de mandar um grande abraço ao Juca. 

Desejo muitas felicidades, pois no final de uma longa jornada, acredito que essa pessoa 

merece todo reconhecimento e congratulação. Falamos de coisas boas, mas gostaria de 

abordar um assunto triste. Ontem foi registrado o falecimento da professora Cecília 

Aparecida Boretti Figueiredo. É uma pessoa muito estimada e querida em nossa cidade. 

Não tenho palavras. É uma pessoa que deixará muita saudade entre os Itapirenses. Deixo 

registrado os meus sentimentos a família da Sra. Cecília. Ela fez parte da história de nossa 

cidade. Outro falecimento registrado é da Sra. Sidnéia Aparecida Pinto Riciotti. Lembro-me 

que fui ao casamento dela. Foi uma morte súbita e muito triste. Acabou enfartando ainda 

jovem. Deixo registrado meu sentimento a todos os familiares da Sra. Sidnéia. Obrigado 

pela atenção de todos. Boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer 

uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 

de Setembro de 2014. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOIS 

PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 aos Projetos de 

Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0082/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

repassar sob forma de Subvenção Social, valores ao Educandário Nossa Senhora de 

Aparecida. 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 23 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0083/2014.- Em que o 

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

Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar os prazos da cessão em comodato dos 



imóveis constantes nas Leis 3.978, de 16 de outubro de 2006, 3.979, de 16 de outubro de 

2006 e 4.102, de 25 de maio de 2007. 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 6º) Emenda Modificativa de nº. 

001/2014 ao Projeto de Resolução nº 04/2014.- 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. 

Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 127/2014.- Ao Projeto de Lei nº 64/2014.- 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 Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 64/2014, de autoria 

do Prefeito Municipal, que "excepciona desdobros e desmembramentos em condições e 

prazos que menciona", após acurados e minuciosos estudos acordaram por REQUERER 07 

(sete) dias de adiamento para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 

coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 8º) PARECER nº. 128/2014.- Ao Projeto de Lei nº 75/2014.- 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 75/2014, de 

autoria do nobre Vereador Juliano Feliciano, que "Dispõe sobre o Programa de Incentivo a 

Redução de Consumo de Água em Itapira, por meio de bonificação nas tarifas de água e 

esgoto", após acurados e minuciosos estudos acordaram por REQUERER 30 (trinta) dias de 

adiamento para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 

votação o Parecer. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei contrário 

pelo fato de que hoje existe um racionamento em várias cidades. Isso seria para colaborar 

no racionamento de água. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Como membro da comissão justifico no sentido 

de que estudos mais profundos devem ser realizados. Obrigado.” DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 9º) PARECER nº.129/2014.- Ao Projeto de Lei nº 79/2014.- 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 79/2014, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, 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.", são de parecer favorável, eis que inexiste 



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

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 

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

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 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. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00398/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Sidneia Aparecida Pinto Ricciotti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00399/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fábio Gabriel Gonçalves Barreiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00400/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedicto Leonardo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro 

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

00401/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Antônio Pereira de Lima. Autoria. 

Mesa da Câmara. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00402/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Menino Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00403/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito da Costa Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

de Pesar nº. 00404/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João da Silva, mais 

conhecido como João Piano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00405/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lorivaldo Tozi, mais conhecido como Lorí. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00406/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Yolanda Cerqueira Guidolin. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00407/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Inês Gotti 

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



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00408/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Cecília Aparecida Boretti Figueiredo Cunha. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00409/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Adílson Pereira de Lima. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

23 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. 22º) 

Requerimento nº. 00307/2014.- Congratulação com os participantes e organizadores do 1º 

Bike Off Road de Itapira, em nome de idealizador José Luiz Zanovello, o Dula. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00308/2014.- Voto de Congratulação com o casal Sr. 

Roberto Samora e Sra. Rute Pereira da Silva Samora, pela comemoração de Bodas de Ouro 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00309/2014.- Requer oficiar o 

Presidente do SAAE, solicitando informações sobre o resgate dos cheques emitidos pelo 

Prefeito Municipal e trocados na autarquia. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00310/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria e associados do Centro Espírita Luiz 

Gonzaga, em nome da presidente Myrian Veiga de Oliveira Santos, pelas comemorações do 

centenário de fundação. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 

Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00311/2014.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre às indicações nº 149/13 e 266/14, que sugerem a 

construção de rotatória no cruzamento da Av. Brás Aires com a Rua José Pereira. Autoria. 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento solicita informações no sentido de 

como está o andamento das matérias. Cabe ressaltar que foi promessa de campanha do atual 

prefeito. A população está cobrando explicações. É uma forma de analisar o procedimento. 

O envio de informações a esta Casa seria de grande importância para todos. Foi ventilado 

nas redes sociais na semana passada sobre essa rotatória. Rendeu altos comentários. Disse a 

algumas pessoas que entrei com a indicação. Peço a colaboração de todos os vereadores. É 

uma forma de esclarecer as dúvidas. Sabemos que desemboca seis ruas no local. Obrigado e 

boa noite a todos.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 



Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 311/2014. Aprovado por 

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

“Quero agradecer todos os vereadores pela aprovação unânime da matéria. Com certeza 

estarei levando melhores informações aos moradores da região. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Apenas a título de 

informação, o prefeito municipal não tem a obrigação de responder indicações. Porém, 

estive analisando a indicação do nobre vereador e entrei em contato com o prefeito. Isso já 

fazia parte do plano de trabalho do prefeito, pois ele também é morador do bairro. O 

prefeito disse que a rotatória será construída. É um local de alta periculosidade. A 

Prefeitura já tinha constatado os problemas. Dentro de seu cronograma será realizada a 

benfeitoria. Praticamente torna-se desnecessário o requerimento, mas será realizada a obra. 

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

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

Requerimento nº. 00312/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre as 

indicações nº 126/13 e 10/14, que sugerem a construção de Unidade Básica de Saúde no 

Jardim Raquel. Autoria. Marcos Paulo 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 23 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00313/2014.- Voto de 

Congratulação com o subtenente Adalberto José Alberti, pela sua merecida aposentadoria. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00341/2014.- Sugere instalação de redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua João de Lima, no José Tonolli. Autoria. Joilson Batista 

Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00342/2014.- Sugere implantação de mão única de direção na rua João de 

Lima, no José Tonolli. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 00343/2014.- Sugere 

instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na Av. Cira Aparecida Vieira Serra, 

Assad Alcici. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 00344/2014.- Sugere a construção de um 

chafariz de chão para uso na população na Praça da Justiça, no Jardim Galego, e demais 

bairros que especifica. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Indicação nº. 00345/2014.- 

Sugere execução de melhorias na Rua José Benedito Mari, bairro dos Prados. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Indicação nº. 00346/2014.- Sugere execução de pintura de sinalização de 



solo em todas as ruas do Istor Luppi, em especial no cruzamento das ruas Antero Mixtro e 

Victório Moro. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos 

Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Indicação nº. 00347/2014.- Sugere a instalação 

de alambrado em um campo de futebol existente na rua Flávio J. Venturini, Istor Luppi. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 36º) Indicação nº. 00348/2014.- Sugere execução de pintura de 

sinalização de solo em todas as ruas do Humberto Carlos Passarella. Autoria. Luiz Antonio 

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

Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação 

nº. 00349/2014.- Sugere execução de plantio de árvores frutíferas em praças, parques, 

encostas e margem do Ribeirão da Penha. Autoria. Luiz Antonio Machado. 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Indicação nº. 

00350/2014.- Sugere construção de canteiros centrais nas avenidas Paoletti e Siqueira 

Campos, a exemplo do que vem sendo feito na Rua da Penha. Autoria. Décio Da Rocha 

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

Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação 

nº. 00351/2014.- Sugere a instalação de cortinas em todos os quartos do 3º andar do 

Hospital Municipal, recentemente reformados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação 

nº. 00352/2014.- Sugere recapeamento asfáltico da Rua Sizi Vieira Cintra, Vila Bazani. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 41º) Indicação nº. 00353/2014.- Sugere construção de quadra 

poliesportiva no Jardim Raquel. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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: 42º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 356/2014: Ref. Resposta às 

Indicações nºs 279/2014, 291/2014, 295/2014 e 30/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 43º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 357/2014: Ref. 

Resposta à Indicação nº 296/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Prefeitura 

Municipal de Itapira: Ref. Indicação 280/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) 

Amigos do Bar do Bi: Convite para participar da 3ª Festa de Cosme e Damião que será 

realizada no dia 27/09/2014, às 14:00 horas, sito à Rua Espanha nº 325. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos aos Pareceres. 46º) PARECER 

nº. 130/2014.- Ao Projeto de Lei nº 82/2014.- 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 82/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, 

valores ao Educandário Nossa Senhora de Aparecida", 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 47º) PARECER nº. 

131/2014.- Ao Projeto de Lei nº 83/2014.- 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 83/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar os prazos da cessão em comodato dos 

imóveis constantes nas Leis 3.978, de 16 de outubro de 2006, 3.979, de 16 de outubro de 

2006 e 4.102, de 25 de maio de 2007", 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 23 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias constantes 

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

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

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

única discussão o Projeto de Lei nº 0079/2014.- 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. 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 79/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro 

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

0082/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores 

ao Educandário Nossa Senhora de Aparecida. 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 82/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0083/2014.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

prorrogar os prazos da cessão em comodato dos imóveis constantes nas Leis 3.978, de 16 



de outubro de 2006, 3.979, de 16 de outubro de 2006 e 4.102, de 25 de maio de 2007. 

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 83/2014. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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 23 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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 autor solicita a 

retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00307/2014.- 

Congratulação com os participantes e organizadores do 1º Bike Off Road de Itapira, em 

nome de idealizador José Luiz Zanovello, o Dula. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00309/2014.- Requer oficiar o 

Presidente do SAAE, solicitando informações sobre o resgate dos cheques emitidos pelo 

Prefeito Municipal e trocados na autarquia. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00310/2014.- Voto de Congratulação com a diretoria e 

associados do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em nome da presidente Myrian Veiga de 

Oliveira Santos, pelas comemorações do centenário de fundação. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00312/2014.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre as indicações nº 126/13 e 10/14, que sugerem a 

construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Raquel. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

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

todos. Isso foi proposta de campanha do atual prefeito. A população sempre questiona 

sobre o assunto. Como estava presente quando foi proposto esse benefício... O que um 

vereador pode fazer neste caso? Devemos legislar, elaborar indicações, requerimentos, 

dentre outros fatores, para que a população seja comtemplada. Expliquei para algumas 

pessoas que a matéria foi aprovada por todos os vereadores. Acredito que precisamos saber 

a respeito dos trâmites. O único erro que cometi foi não ter feito o requerimento baseado na 

LOMI, pois o prefeito tem 15 dias para responder. Acredito que não existe esse tipo de 

necessidade porque o prefeito se encarregará em enviar as devidas informações. Cabe 



ressaltar que os bairros possuem apenas duas UBS. São bairros muito populosos. A 

ampliação do atendimento seria muito plausível. Gostaria de parabenizar o vereador Pedro 

pela realização de seu importante trabalho como médico. Ele atua na área da Saúde há 

muito tempo. Peço o apoio dos demais colegas na próxima sessão. É uma forma de 

esclarecer as dúvidas da população. Obrigado e boa noite.” DESPACHO: COM VISTAS 

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

aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00313/2014.- Voto de Congratulação com o subtenente 

Adalberto José Alberti, pela sua merecida aposentadoria. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 324/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

agradecer a todos os vereadores pela votação favorável. É um ponto crítico. Todos tem 

conhecimento sobre o problema. Com a concretização desses benefícios, acredito que a 

população ficará mais contente. A indicação será de autoria de todos os vereadores. Muito 

obrigado a todos.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 328/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

agradecer a todos os vereadores pela aprovação da matéria. A matéria passa a ser de autoria 

de todos os vereadores. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Votei juntamente com o vereador baseado nos 

anseios da população. Porém, gostaria que o vereador pudesse verificar na Lei Ambiental 

se essa indicação é viável ou não. Pelo anseio populacional, segue meu voto. Porém, na 

questão da legalidade gostaria que o próprio vereador verificasse a situação na Lei 

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

“Vou verificar. Sabemos que hoje a Lei Ambiental não permite que seja feito canalizações. 

Seria apenas calçamento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 335/2014. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00336/2014.- Sugere recapeamento 

asfáltico da Rua Joaquim Inácio da Silveira. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo 



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

Indicação nº. 336/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00337/2014.- Sugere 

construção de playground no Residencial José Tonolli. 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 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única 

discussão a Indicação nº 00344/2014.- Sugere a construção de um chafariz de chão para 

uso na população na Praça da Justiça, no Jardim Galego, e demais bairros que especifica. 

Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 

00346/2014.- Sugere execução de pintura de sinalização de solo em todas as ruas do Istor 

Luppi, em especial no cruzamento das ruas Antero Mixtro e Victório Moro. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 346/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a 

Indicação nº 00347/2014.- Sugere a instalação de alambrado em um campo de futebol 

existente na rua Flávio J. Venturini, Istor Luppi. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

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

Indicamos ao senhor prefeito para que as obras sejam concretizadas na localidade. 

Atualmente a vida de muitos praticantes de esporte está em risco. Esse problema existe 

devido a ausência de proteção no local. Crianças e adolescentes frequentam diariamente o 

campo de futebol. Muitas vezes a bola é lançada nas ruas. É uma situação que leva muito 

risco as pessoas. A população clama por melhorias. A implantação de alambrado seria de 

grande importância. Peço o apoio dos demais colegas. Aproveitando a oportunidade, 

gostaria de ressaltar que a praça CEU vem atendendo as necessidades da população do 

bairro. São benefícios que vem a melhorar as condições de vida da população. Agradeço a 

atenção de todos. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 

00349/2014.- Sugere execução de plantio de árvores frutíferas em praças, parques, encostas 

e margem do Ribeirão da Penha. Autoria: Luiz Antonio Machado. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única 

discussão a Indicação nº 00351/2014.- Sugere a instalação de cortinas em todos os quartos 

do 3º andar do Hospital Municipal, recentemente reformados. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 00352/2014.- Sugere recapeamento 

asfáltico da Rua Sizi Vieira Cintra, Vila Bazani. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 



DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 22º) Em única discussão a Indicação nº 00353/2014.- Sugere construção de 

quadra poliesportiva no Jardim Raquel. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 23 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. 


