
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 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. A seguir, o Sr. 

Presidente suspende o Pequeno Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra 

em aberta para os vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. Fernando 

Serra. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, imprensa escrita e falada. Nesta oportunidade venho comunicá-los, com profundo 

sentimento de pesar, o falecimento do estimado Itapirense Dr. Fernando Serra. Ele é 

integrante de uma tradicional família Itapirense. Deixa sua esposa, filhos e netos. O Dr. 

Fernando Serra deixou uma enorme história em nossa cidade. Essa história está cravada no 

livro de Itapira. Como jurista sempre defendeu a justa causa. Ele sempre estava pronto para 

atender os mais necessitados. Cabe ressaltar que também se dedicou a política de Itapira. O 

Dr. Fernando Serra foi eleito juntamente com o ex-prefeito Hélio Pegorari no ano de 1969 a 

1973. Foi uma pessoa que sempre praticou o bem. Por quase 60 anos militou na carreira 

jurídica. Era um advogado renomado. O Dr. Fernando, com sua paciência, inteligência e 

dedicação, sempre trabalhou em prol a sociedade. Ele sempre respeitou seu semelhante em 

qualquer circunstância. Como vice-prefeito de Itapira deixou um legado de trabalho. Foi o 

homem que dignificou a classe política enquanto ocupou o cargo como vice-prefeito desta 

cidade. Sempre procurou atender os anseios da população. São pessoas desse tipo que 

devemos nos espelhar. São pessoas de caráter e do bem. Falo isso com muito respeito e 

carinho. Deixou registrado seu legado por onde passou. Tive a oportunidade de conviver 

com o Dr. Fernando no Fórum desta comarca. Era muito atencioso. Sabemos que na vida 

alguns apenas passam, mas outros deixam registrada sua história. Aqueles que tiveram o 

privilégio de conhecer e conviver com o Dr. Fernando sabem do que estou dizendo. Itapira 

se entristeceu devido ao falecimento desse grandioso homem. É uma lacuna que jamais será 

preenchida. Seu conhecimento e dedicação eram incomparáveis. Deixo registrado meus 

sentimentos de profundo pesar aos familiares do Dr. Fernando. O atual prefeito decretou 

luto por três dias. Muito Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Também gostaria de pronunciar 

algumas palavras a respeito dessa grande pessoa chamada Fernando Serra. Cheguei um 

pouco atrasado, mas ouvi algumas palavras do presidente. O meio jurídico está muito 

consternado devido ao falecimento do Sr. Fernando Serra. Perdemos um dos nossos 

maiores ícones do meio jurídico Itapirense. Meu profundo sentimento de pesar estende-se 

aos familiares e a todos aqueles que conheciam e conviveram com o Sr. Fernando Serra. É 

um momento triste e de reflexão. Ele deixou seu legado como exemplo. Na oportunidade 



uma sala do Fórum foi nomeada, ainda em vida, como Fernando Serra. É uma homenagem 

de grande importância. Agradeço a atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. 

Gostaria de saudar a todos na pessoa do presidente do Sindicato, Sr. Ademir Nani. Como 

amigo da família queria trazer uma ótica diferenciada do Sr. Fernando Serra. Desde os anos 

90 frequentava a casa do Sr. Fernando. Ele foi um homem possuidor de um coração 

diferenciado. Foi um pai de uma família gigantesca. Era atento, carinhoso e muito 

responsável. Cuidou de seus filhos, netos e funcionários. Todos aqueles que tiveram a 

oportunidade de conviver com o Sr. Fernando vão entender o que estou dizendo. Era uma 

pessoa de muita humildade ao ponto de sentar-se com o caseiro de seu sítio a fim de trocar, 

por horas, muitas palavras. Da mesma forma é em relação junto ao desembargador. Ele não 

fazia diferença entre os seres humanos. Foi um homem muito enérgico. No ano de 1996 

perdi minha mãe. Nos momentos que foram necessários sua advertência direcionada a 

minha pessoa, ele sempre estava presente. Ele ensinava os porquês, assim como os 

caminhos que deveríamos seguir. Tenho o Sr. Fernando como referência de honestidade. 

Nunca, em toda minha vida, o vi desferindo palavras ofensivas a qualquer pessoa que seja. 

Sempre foi uma pessoa tranquila e educada. Nos momentos em que deveria ser enérgico, 

lembro-me que ele sabia usar suas palavras e não era ofensivo. Conseguia colocar as 

situações nos seus devidos locais. Era São Paulino de coração. Amava o time do São Paulo. 

Foi um grande apreciador da boa música, bebidas e, principalmente, da família. Em toda 

minha existência posso dizer que encontrei poucas pessoas como o Sr. Fernando. Ele 

acolhia a família nos domingos. O Sr. Fernando soube apoiar sua filha Olga. Ela resolveu 

ser uma artista plástica. Em tempos antigos essa situação era muito difícil. Ele nunca a 

oprimiu ou exigiu alguma coisa diferente. Apenas incentiva-a a desenvolver-se cada vez 

mais. O Sr. Fernando escreveu nos caminhos de Itapira uma linda história. No mínimo 

tenho que dizer que é muito honrada. Fico muito feliz de ter conhecido e convivido com o 

Sr. Fernando. A perda desta pessoa dói dentro do peito das pessoas que o conheceram. Com 

toda certeza ela doerá mais ao longo dos anos. Pessoas como o Sr. Fernando são difíceis de 

encontrar. Sua honestidade, senso familiar e todo seu conjunto são incomparáveis. 

Administrou a carreira política e jurídica muito bem. Ele nunca teve inimigos. Vários 

advogados passaram por ele. Itapira está muito entristecida. Fica registrado o meu luto e 

profundo sentimento de pesar a todos seus familiares e amigos. Obrigado pela atenção de 

todos.” Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspende os 

trabalhos até às 20:30. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, 

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 31ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Setembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 32ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Setembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 005/2014.- Em que o Sr. 

Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 

0084/2014.- 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 à Casa Transitória "Flávio Zacchi". 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0085/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a remoção 

de veículos automotores abandonados no Município de Itapira, nas condições que 

especifica e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0086/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Funabashi 

Yoshio Conjunto Habitacional do bairro José Tonolli. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0087/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

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

em comodato de imóvel para a Paróquia Nossa Senhora da Penha. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos, 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. 00410/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria de Lourdes Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00411/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Benedito de Campos. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00412/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joel 

Rodrigues de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00413/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra.Tercília Hermínia Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00414/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Norbiato. Autoria. 

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

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

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00415/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Benedito Silva Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00416/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cynira Cestari Martins. 

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

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

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00417/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Therezinha Rodrigues Lupinacci. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

de Pesar nº. 00418/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Valdemar Ehmke. 

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

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

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00419/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Cleusa Adão de Mello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00420/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Aparecida dos Santos Codogno. 

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

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

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00421/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Natálio Antonelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

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

00422/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Aparecido Domingues. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Renato Luiz dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00424/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Francisco Senzoli. Autoria. Carlos 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00425/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaura 

Martins. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 24º) Requerimento nº. 00314/2014.- 

Voto de Congratulação com a jovem Isabela Fernandes, segunda colocada no concurso 

Miss São Paulo Model. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano 

Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00315/2014.- Voto de Congratulação 

com a direção, funcionários e colaboradores da APAE, pela brilhante realização do 7º 

Leilão Beneficente. 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 30 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00316/2014.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Sebastião Kashiba, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 20 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00317/2014.- Voto 

de Congratulação com toda a comunidade religiosa da Ponte Nova, pela brilhante 

organização da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00318/2014.- Voto de Congratulação com o designer gráfico Luiz 

Gustavo Marinho pelo desenvolvimento do jogo eletrônico educativo sobre leis no trânsito, 

adotado pela Secretaria Municipal de Educação. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Parabéns ao nosso amigo Luiz Gustavo Marinho, mais conhecido como 

Marinho. Tivemos a oportunidade de conhecer seu trabalho junto a escola Prof.ª. Wilma de 

Toledo Barros Munhoz. Ficamos muito contentes devido a sua presença nesta Casa. 

Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: “Gostaria de parabenizar o Marinho pelo importante trabalho realizado em nossa 

cidade. Cabe ressaltar que nada foi copiado. Temos pessoas que criam em nossa cidade. 

Parabéns pelo grandioso trabalho. Desejo muitas felicidades e que novos projetos, tão 

importantes como esse, sejam desenvolvidos em Itapira. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00319/2014.- Voto 

de Congratulação com os organizadores e participantes da 5ª Marcha para Jesus de Itapira. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00320/2014.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Laércio Marcatti, pelo transcurso de seu 62º aniversário de 

nascimento celebrado dia 25 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00321/2014.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Idette Paganini, pelo transcurso de seu 80º aniversário de 

nascimento celebrado dia 24 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00322/2014.- 

Requer oficiar a Direção da Viação Itajaí, objetivando a construção de um ponto de ônibus 

coberto defronte o Ginásio Municipal de Esportes "José Bonifácio Coutinho Nogueira". 

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

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

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00323/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Marcos 

Sartori, pelo transcurso de seu 85º aniversário de nascimento celebrado dia 26 de Setembro. 

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

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

Presidente. 34º) Requerimento nº. 00324/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a indicação nº 171/14, que sugere a doação de área ao lado da UIPA para 

construção de pista de motocross. 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 30 de Setembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 00325/2014.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre a indicação nº 676/13, que sugere a substituição de 

galeria de água fluvial nas ruas Inglaterra e Alemanha. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00326/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação nº 187/14, que sugere melhorias no Parque Juca Mulato. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 37º) Requerimento nº. 00327/2014.- Voto de Congratulação com os 

organizadores e participantes do 7º Festival Sertanejo de Itapira. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) 

Indicação nº. 00354/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a instalação de alarmes e 

equipamentos de monitoramento nas Emeb´s e Emef´s do município. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 00355/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de 

iluminação pública em toda extensão da Rua Minervina Bueno de Lima, no José Tonolli. 

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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Indicação nº. 00356/2014.- Sugere melhorias no sistema 

de iluminação da Rua Pedro Maudi, no Flávio Zacchi. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00357/2014.- Sugere construção de bueiro na Rua Fenízio Marchini, em 

local que especifica. 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 30 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Indicação nº. 00358/2014.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos no sentido de instalar antena para internet para atender 

moradores da região dos Cardosos. 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 30 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Indicação nº. 00359/2014.- 

Sugere denominar via ou logradouro público de Leonarda Sebastiana da Cunha. Autoria. 

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

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

Presidente. 44º) Indicação nº. 00360/2014.- Sugere destinar de área da municipalidade 

para construção de praça no Conjunto Habitacional "José Borsatto", Barão Ataliba 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 00361/2014.- Sugere a instalação de 

holofotes na Praça "Guido Atílio Cremasco", ao lado do Clube da Saudade. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Indicação nº. 00362/2014.- Sugere o plantio de árvores nas rotatórias recentemente 

construídas na Av. Brasil e Rua João Brandão Júnior. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) 

Indicação nº. 00363/2014.- Sugere construção de sala de espera na UBS da Vila Izaura. 

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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 48º) Indicação nº. 00364/2014.- Sugere serviços de 

recuperação da estrada de acesso às Fazendas Santa Tereza e São Roque, no Machadinho. 

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 30 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: 49º) Artesp: Resposta em atenção ao 

Ofício nº 276/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 



Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 50º) Departamento de Estradas 

de Rodagem: Respostas em atenção ao Ofício nº 313/2013. DESPACHO: CIENTE. SS. 

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

Presidente. 51º) Rotaract Club de Itapira: Comunicado sobre a formação da nova 

diretoria 2014/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo: Ofício C.C.A. nº 3505/2014.- TC-002003/003/09. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 53º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Plano Municipal de 

Saúde 2014-2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, 

passamos aos Pareceres. 54º) PARECER nº. 132/2014.- Ao Projeto de Lei nº 84/2014.- 

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 84/2014, de 

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

forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória "Flávio Sacchi", 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 55º) PARECER 

nº. 133/2014.- Ao Projeto de Lei nº 87/2014.- 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 87/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza cessão em comodato de imóvel para a Paróquia Nossa Senhora da 

Penha", 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 30 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 

Resolução nº 004/2014 e Emenda Modificativa nº 01/2014.- Regulamenta as funções dos 

cargos de Assessor de Gabinete I, Assessor de Gabinete II e Assessor de Relações Públicas, 

e designa seus titulares para ocupar suas funções junto aos Gabinetes dos Vereadores. 

Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 04/2014. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 

01/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2014 E 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto 



de Lei nº 0084/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores à Casa Transitória "Flávio Zacchi". 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 84/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0087/2014.- Autoriza cessão em comodato de imóvel para a 

Paróquia Nossa Senhora da Penha. 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 87/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 293/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 307/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 309/2014. Rejeitado menos três votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. 

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

Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 310/2014. 

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

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

Presidente. 8º) 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. No ano passado, quando ainda estava no comando da Secretaria de Saúde, a Ex-

Secretária Eliana de Castro... Estive, em várias oportunidades, discutindo e conversando 



com a mesma em relação ao assunto. Algumas informações que julgo essenciais para 

discutirmos nesta Casa estão relacionadas àquilo que é de fundamento e está dentro do 

Ministério da Saúde para se tornar uma Unidade Básica de Saúde. Então, existe uma 

quantidade de moradores do bairro Jardim Raquel... Tenho, inclusive, assinado pela chefia 

do PPA da Vila Ilze, a quantidade, número de ruas e de pessoas que não são assistidas 

dentro do programa. São mais de 70 ruas. Temos duas unidades na Vila. Se ex iste uma 

quantia enorme... Uma rua possui diversos moradores. Fazendo o levantamento concluímos 

que esta falha não é da Secretaria Municipal de Saúde e não vem de hoje. O problema está 

presente há anos. Muitas pessoas não existem dentro do Serviço Municipal de Saúde como 

dados estatísticos. Essas ruas e pessoas não estão inseridas dentro do programa das 

Unidades Básicas de Saúde. Fazendo o levantamento pude observar, não somente em 

Itapira, mas na grande maioria dos municípios do Estado de São Paulo, que as verbas 

disponibilizadas via Ministério da Saúde são baseadas na quantidade de pessoas assistidas. 

A partir do momento que chega essa quantidade exigida pelo Ministério da Saúde, para-se. 

Em minha visão, existe uma falha dentro do Ministério da Saúde porque a assistência deve 

ser integral e extensiva para todos. Uma pessoa que reside dentro de uma rua que não está 

catalogada na Unidade Básica de Saúde... Como que essa pessoa entra dentro das 

estatísticas? Foi conversando com a Ex-Secretária e com algumas pessoas responsáveis do 

PPA da Vila Ilze que constatei o problema... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva: Esse requerimento vem solicitando algumas informações, pois foi 

propagado em campanha do atual prefeito que seria construído, mas até o presente 

momento nada foi feito. Não sabemos como está o andamento. Como resido no bairro do 

Jardim Raquel muitas pessoas acabam me questionando sobre o problema. É uma forma de 

responder os questionamentos da população. Peço o apoio de todos os vereadores. A 

população merece melhores esclarecimentos. Vários bairros deverão ser beneficiados. 

Obrigado... Continuando o orador: É uma discussão que deve ser levada à frente porque 

se cria, dentro dessas regiões, uma enorme gama de pessoas que não estão catalogadas no 

programa. Cabe ressaltar que esses levantamentos são encaminhados para o Ministério da 

Saúde. Catalogando essa gama de cidadãos, acredito que a construção de outra Unidade 

Básica seria possível. Então, vereador, devemos discutir a matéria através desse 

levantamento realizado no ano passado. Requer prazo, pois não é da noite para o dia. 

Temos que correr atrás a fim de encurtar os caminhos. Para se construir uma Unidade 

Básica é notória a realização de um levantamento. As nossas agentes comunitárias já estão 

nas ruas fazendo um trabalho estatístico. Vamos encurtar esse prazo. Essa população deve 

ser catalogada o quanto antes possível. Você faz as estatísticas baseado naquilo que o 

Ministério da Saúde determina. E as pessoas que não estão catalogadas? É uma enorme 

população. O mais grave seria a Unidade do município trazer mais problemas de modo 

geral. Quer em nível de saúde ou social. Essa é a minha preocupação. Gostaria que o 

prefeito e a Secretária de Saúde tomassem as medidas necessárias para que toda população 

seja catalogada. São bairros populosos e muito problemáticos na questão de Saúde. 

Devemos oferecer alta qualidade na Saúde primária. Estaremos fazendo um trabalho de 

medicina preventiva. Estaremos diminuindo gastos. O gargalo de gastos não é na Saúde 

primária, mas sim naquilo que é consequência de uma má assistência primária. Se essa 

assistência primária for ampliada, acredito que muitos problemas serão evitados. Cabe 



ressaltar que o município também economizará muito dinheiro. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. 

Sobre a área de abrangência, área que não tem cobertura pelo PSF, gostaria de dizer que já 

temos o terceiro PSF atuando no posto da Vila Ilze. Já está em funcionamento. Sei que é 

um assunto discutido há muito tempo, mas, em minha visão, o Posto de Saúde da Vila Ilze 

possui um enorme espaço físico. Existiam dois PSFs. Um dos médicos adoeceu. Somente 

um ficou atuando por muito tempo. Atualmente estamos com três PSFs e mais um clínico 

geral dando apoio. Estava sozinho como clínico, mas atualmente temos quatro clínicos. Se 

for basear na distância do Jardim Raquel até a Vila Ilze, acredito que também vou querer 

um Posto Médico no Itamaracá... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima: Como médico, quantas famílias são atendidas no PSF?... Continuando o orador: 

Mil e duzentas... Maurício Cassimiro de Lima: Se tem 3 PSFs, resulta-se em 3.600 

famílias na região?... Continuando o orador: Não estou ciente em relação a exatidão dos 

dados, mas acredito que com a implantação do terceiro PSF poucas pessoas ou talvez 

nenhuma ficará de fora. Prefiro um Posto grande atuando do que vários pequenos e ociosos. 

A realidade diferi do sonho. Sonhávamos, há muito tempo, com a construção de um posto 

no bairro Jardim Raquel. Não é uma promessa, mas sim uma proposta. Acredito que isso 

faça com que a dificuldades econômicas do momento... É uma situação que pode aguardar. 

O Posto de Saúde da Vila Ilze possui um enorme espaço físico. Inclusive, uma equipe de 

enfermagem pode dar suporte para outros PSFs. Em minha opinião, acredito que dá para 

continuar muito tempo como estamos. Não existe prejuízo no atendimento básico do bairro. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 312/2014. Aprovado por 

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

LIMA: “O requerimento em questão é válido para que o vereador tenha ciência daquilo 

que está em andamento. Porém, as palavras do vereador Dr. Pedro, médico atuante dentro 

do PPA da Vila Izaura há mais de 20 anos, tem um enorme peso. Leva a uma compreensão 

diferenciada sobre como a Unidade Básica está trabalhando para atender todas as pessoas 

daquela região. Com a construção ou não de uma nova Unidade Básica de Saúde, o 

importante é que todas as famílias daquela região continuem sendo assistidas pelos 

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

SILVA: “Agradeço todos os vereadores que aprovaram a matéria. Acredito que o bairro do 

Itamaracá está longe da Unidade Básica da Vila Ilze. Imaginem as pessoas idosas 

caminhando por esse longo trecho. É complicado. É uma forma de trazer maior conforto 

para essas pessoas, pois trabalharam a vida toda. Devemos levar o atendimento mais 

próximo a eles. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Compreendo a vivência do nobre vereador Sr. Pedro naquela área, 

mas não estamos discutindo, Dr. Maurício, em relação a atual assistência. Estamos 

discutindo uma melhora na qualidade. Essa melhora de qualidade deve ser disponibilizada 

para a população, pois a mesma tem o direito de saber que pode melhorar. Isso foi 

promessa do Paganini. Lembro-me que fui naquela região, juntamente com o atual prefeito, 

em época de campanha. Essas pessoas merecem melhor assistência. Não estamos 

questionando o não atendimento das mesmas. Estamos discutindo uma melhora na oferta de 

qualidade do serviço. Ninguém está questionando a assistência que é oferecida. Isso foi 



meta de campanha do Paganini. Lembro-me que fui naquela região com o atual prefeito. As 

pessoas cobram. Elas esperam, não somente do governo atual, mas como dos anteriores e 

futuros administradores. Vamos cobrar e fazer um trabalho, pois estaremos contribuindo 

para o bem geral da população. É uma forma do município economizar. Vai sobrar dinheiro 

para ser investido em outras áreas. O essencial é levar uma melhor qualidade de vida para 

as pessoas daquele bairro. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) 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. 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 30 de Setembro de 2014. a) 

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

00314/2014.- Voto de Congratulação com a jovem Isabela Fernandes, segunda colocada no 

concurso Miss São Paulo Model. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR JULIANO FELICIANO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

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

Requerimento nº 00315/2014.- Voto de Congratulação com a direção, funcionários e 

colaboradores da APAE, pela brilhante realização do 7º Leilão Beneficente. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) 

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

00319/2014.- Voto de Congratulação com os organizadores e participantes da 5ª Marcha 

para Jesus de Itapira. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00325/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações 

sobre a indicação nº 676/13, que sugere a substituição de galeria de água fluvial nas ruas 

Inglaterra e Alemanha. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

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

Requerimento nº 00326/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação nº 187/14, que sugere melhorias no Parque Juca Mulato. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00327/2014.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do 7º Festival Sertanejo de Itapira. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 

00337/2014.- Sugere construção de playground no Residencial José Tonolli. Autoria: 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 337/2014. Aprovada por unanimidade. 



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

agradecer todos os vereadores que aprovaram a matéria. O vereador Joilson sempre está 

presente nesse bairro e sabe da necessidade da população. O bairro está crescendo cada vez 

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

LIMA: “Procurando o setor de Planejamento do município pude constatar que será 

realizado um playground no Conjunto José Tonolli. Como já existe uma programação para 

tal feito acabei votando favorável. Isso, naturalmente, ocorrerá no bairro. Obrigado.” 

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

30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 

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 30 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 347/2014. Aprovada 

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

SILVA: “Essa indicação foi elaborada baseada na solicitação da população. Com certeza, 

nobres vereadores, a população agradecerá a todos que votaram favoráveis. Muitas crianças 

correm perigo. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. É uma boa indicação, Luiz Machado. Essa 

indicação veio em um bom momento. Não podemos deixar de lembrar das pessoas que 

começaram conosco. Sempre cobrou o plantio de árvores frutíferas. O nobre vereador 

Pedro defendeu muito essa ideia. Estou muito contente. Vou ficar ainda mais contente 

quando a execução dos trabalhos for iniciada. Sabemos que o Meio Ambiente deve ser 

melhorado nos dias atuais para que todos possam ser beneficiados no futuro próximo. A 

escassez de água é decorrente da nocividade do ser humano para com o Meio Ambiente. 

Peço o voto favorável de todos os vereadores. Cabe ressaltar que o vereador Pedro 

defendeu essa ideia em época de campanha... Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro 

Tadeu Stringuetti: Essa ideia é uma de minhas bandeiras de luta. A ideia não é 

simplesmente plantar árvores frutíferas, mas sim árvores nativas e frutíferas. A arborização 

urbana deveria ser com árvores frutíferas e nativas. É uma coisa que, muitas vezes, se torna 

difícil. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço a intervenção do nobre vereador. 

Realmente é muito plausível a ideia. Parabéns aos dois vereadores. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 349/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Já foi motivo 

de discussão há uma semana com relação a esse requerimento. Gostaria que cada vereador 

pudesse, no período da tarde, fazer uma visita no terceiro andar do hospital para sentir na 

pele o calor que faz no local. Valeria a pena cada vereador passar no local para verificar 

esse problema. Foi feita a inauguração do terceiro andar. O líder da administração disse que 

será colocado em uma data futura. Discordo porque os pacientes e os acompanhantes 

sentem na pele a temperatura do local. Diminuíram o espaço de aeração das janelas. Tem 

funcionário da Saúde presente no plenário que pode confirmar o problema. Então, 

diminuíram a aeração. Com isso a insolação aumentou. Havia um toldo externo. Esse 

material foi retirado. Além da falta de aeração, a insolação também prejudica o paciente. Se 

a pessoa se internar devido a um quadro de desidratação, podem passar soro que o distúrbio 

hidroeletrolítico externo vai contribuir para que a pessoa não melhore. Isso é assunto dentro 

da área médica. Essas pessoas estão expostas ao sol. Caso ficarmos trinta minutos expostos 

ao sol, vamos sentir na pele. Essas pessoas estão internadas. Elas estão doentes. Esse 

problema deve ser resolvido o mais rápido possível. Não consigo entender o seguinte: 

Encher o terceiro andar de flores e nenhum engenheiro ou vereador, que esteve visitando o 

local, enxergou isso. Voltem e analisem o local. Houve melhorias? Houve, mas vão analisar 

a situação dos leitos em relação a ausência de aeração. A inauguração ocorreu há alguns 

meses. Caso houver a necessidade de aguardar o término da obra para adequar a situação... 

O problema vai continuar. Essas pessoas vão continuar expostas ao sol? As pessoas estão 

solicitando melhorias. Não sou eu. Venho aqui em nome das pessoas dos setores que estão 

expostos. A enfermagem, acompanhantes e pacientes solicitam melhorias. Aquilo que 

pudermos oferecer para resolver o problema... É uma simples situação. Certamente não 

causará nenhum desiquilíbrio no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria 

imensamente, Dr. Maurício, que vossa excelência levasse para a Secretária todas essas 

informações a fim de resolvermos o problema. É um pedido deste vereador que veio a esta 

tribuna para ajudar a complementar os benefícios em prol a população. Essas pessoas não 

merecem estar expostas ao calor. O convite para a visita está feito. É uma prioridade. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores. Sobre a indicação elaborada 

pelo vereador médico Dr. Rafael Donizete Lopes, entendemos o problema relacionado ao 

calor existente dentro do Hospital. Doutor, como você é da área médica, o senhor há de 

convir comigo: Como segurar a contaminação que pode ficar dentro das cortinas? A 

indicação do senhor diz especificamente as cortinas. O senhor sabe que um paciente 

operado com uma incisão de mais de 30 centímetros na coxa, por mais que haja curativos, o 

meio ambiente em que ela se encontra acaba contribuindo para que o pós-operatório seja 

bom ou ruim em virtude de infecções. Estamos cansados de ver em todos hospitais 

possíveis bactérias cada vez mais resistentes. São as superbactérias. Com a instalação de 

cortinas, na qual é possível uma agregação bacteriana, você estará prejudicando a situação 

pós operatória. Você pode levar um problema muito grave aos pacientes. Temos que 

analisar o custo benefício e o risco levado às pessoas. Temos o problema relacionado ao 



sol? Sim. Quando falamos sobre os brises, os mesmos serão colocados do lado de fora 

como se fosse uma cortina. Resolverá o problema sem trazer risco ao paciente. Estamos 

falando sobre vida. Foi falado sobre a desidratação dos pacientes, mas e os pacientes que 

estão com problemas relacionados a pneumonia ou HIV? Quantos pacientes 

imunossuprimidos estão no hospital devido a um ato cirúrgico? Qual a consequência dessas 

cortinas? Como será a higienização dessas cortinas? Há uma maneira de conseguir 

combater esse tipo de proliferação bacteriana que pode existir dentro dos pacientes? 

Estamos falando sobre vida. Sabemos que temos que resolver o problema do calor, mas 

como sou do meio da Saúde, assim como outras pessoas, devemos resolver os problemas 

relacionados a infecção. Cada vez mais as superbactérias se encontram nos hospitais. As 

contaminações são um dos maiores problemas que temos dentro da Saúde. Imaginem uma 

pessoa idosa debilitada acabar sendo infectada por uma bactéria. Então, senhores, temos 

que pensar na qualidade do calor que essas pessoas estão passando. Realmente o terceiro 

andar perdeu a sua aeração, mas antes de solicitarmos uma cortina, devemos solicitar o que 

é bom para a população. Como integrante da Saúde digo que a implantação de cortinas 

internas não é bom para a saúde dos pacientes. Temos que resolver o problema do calor, 

mas de forma correta e saudável. Não devemos colocar os nossos pacientes em risco. 

Vamos fazer de forma correta. Vamos estabelecer os brises em todas as regiões afetadas 

pelo sol. Entendo todo o problema que os pacientes possuem em relação ao calor, mas 

devemos agir de forma correta. Devemos possuir discernimento daquilo que realmente 

pode estar causando uma atitude. É muito fácil e comovente falar sobre o calor... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Dr. Maurício, se o senhor descer no 

segundo andar encontrará cortinas. A justificativa de vossa excelência... Em outros setores 

do hospital posso dizer que há cortinas. Da forma que o senhor está justificando sobre o 

terceiro andar, acredito que o Hospital Municipal está totalmente inadequado. O senhor me 

perdoe, mas o senhor deve descer até o segundo e primeiro andares para constatar o que 

estou dizendo. Conforme o senhor disse, acredito que as cortinas devem ser retiradas 

amanhã. Existem cortinas no primeiro e segundo andar. Fica esse pedido. Consulte a CCIH 

(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) hoje, se possível, e retire as cortinas o mais 

rápido possível. Obrigado... Continuando o orador: O senhor está sendo contraditório. O 

senhor pede para retirar uma situação e, através de indicação, pede para colocar outra. O 

senhor, no mínimo, deve ser coerente... Rafael Donizete Lopes: Vossa excelência está 

dizendo que não pode colocar no terceiro andar, mas o segundo andar possui, nobre 

vereador. Suba e verifique, nobre vereador. Peça para retirar, pois o senhor está fazendo 

uma justificativa incoerente. O segundo andar possui cortinas e o terceiro andar não pode 

ter. Onde que o senhor vai chegar para explicar para os pacientes? Tire uma foto e traga 

para mim... Se não pode ter lá em cima, retire lá embaixo. Lá é a área de ortopedia. Nos 

dias de hoje as pessoas colocam lençóis na parede a fim de prevenir os raios de sol. As 

pessoas também correm o risco de infecção com os lençóis. É uma justificativa plausível. 

Por favor, falo porque trabalho naquele local e sou médico. A justificativa do senhor é 

totalmente incoerente. Por favor, consulte a CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) e faça alguma coisa no terceiro andar. A população não merece ficar debaixo de 

sol. O senhor deve deitar lá, o Carlinhos ou qualquer vereador. É um desabafo. É um 

desabafo. Por favor. Perdoe-me o desabafo, mas é a pura verdade. Obrigado... 



Continuando o orador: O senhor tem que deixar de fazer politicagem. Enquanto o senhor 

estava falando eu o respeitei. Fique quieto. Enquanto o senhor fizer politicagem... Isso é 

politicagem barata. O senhor é médico. O senhor tem conhecimento do que é 

biossegurança? O senhor não tem o mínimo de discernimento médico. O senhor não sabe o 

que está falando nesta Casa. O senhor não tem conhecimento algum. Não consigo enxergá-

lo como médico dessa maneira. Gostaria que o senhor trouxesse essa informação. Gostaria 

que a Diretoria Regional de Saúde explicasse essa situação. Aliás, serão colocados os brises 

em todo o Hospital. Desse modo, todas as cortinas serão retiradas. Não justifica uma pessoa 

conhecedora da área da Saúde tentar justificar uma situação falando sobre calor. Antes de 

qualquer outra coisa, o senhor é da saúde. Antes de qualquer outra coisa, o senhor conhece 

os riscos. Duvido que um médico coloque em risco um paciente. Obrigado.” A seguir, faz 

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

a esta tribuna para discutir a referida indicação. Defendo a indicação. A matéria não diz que 

deve ser colocada dentro ou fora. Vamos colocar do lado de fora. Alguns hospitais já 

possuem cortinas do lado de fora. Se existe recurso, gostaria de saber o porquê ainda não 

instalaram. Vamos colocar. Mesmo assim voto favorável. Peço o apoio dos demais 

colegas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Sugiro, nobre 

vereador Maurício, que vossa excelência sugira, dentro da Secretaria de Saúde, que o antigo 

toldo seja recolocado até a chegada dos novos materiais. Gostaria, imensamente, que o 

senhor corresse atrás para retirar as cortinas. Peço, imensamente, porque o segundo andar é 

ala de ortopedia. A justificativa na qual o senhor usou nesta tribuna é muito interpretativa. 

O argumento usado lá em cima não serve no andar inferior. Troquem e coloquem toldo 

externo. O problema deve ser resolvido. Vamos colocar o antigo toldo. O que não dá para 

entender é fazer uma inauguração e deixar remendos. Esses remendos estão refletindo nos 

pacientes. Obrigado... Continuando o orador: Votarei favorável a matéria. Peço o apoio 

dos demais colegas. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 351/2014. Rejeitada 

menos quatro votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Juliano Feliciano, Marcos 

Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 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. 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 30 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. 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 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 00354/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito Municipal, a instalação de alarmes e equipamentos de monitoramento nas Emeb´s 

e Emef´s do município. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 



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

aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Em única 

discussão a Indicação nº 00355/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de iluminação 

pública em toda extensão da Rua Minervina Bueno de Lima, no José Tonolli. Autoria: 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. É uma indicação que faz referência ao José Tonoli. Uma 

coisa que está acontecendo em nossa cidade é a cobrança da CIP (Contribuição de 

Iluminação Pública). Ela é regida pela Agência Nacional de Energia Elétrica através da 

resolução normativa nº 587 de 10 dezembro de 2013. Temos essa resolução para realizarem 

essa cobrança, mas de maneira nenhuma pode-se fazer esse tipo de cobrança onde não 

existe iluminação pública. A partir do momento que algumas pessoas estão sendo cobradas 

sem iluminação pública adequada, acredito que as mesmas estão sendo extorquidas. Elas 

não tem o benefício da iluminação pública. São situações que devem ser revistas. Cabe 

ressaltar que não está acontecendo o reembolso. Os moradores não estão requerendo o 

reembolso, mas sim os seus direitos como cidadão, ou seja, a iluminação pública. Peço o 

apoio dos demais colegas, assim como do Executivo. Obrigado.” DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) 

Em única discussão a Indicação nº 00356/2014.- Sugere melhorias no sistema de 

iluminação da Rua Pedro Maudi, no Flávio Zacchi. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

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

todos. É a mesma situação da indicação anterior. Se a população ficou sem energia durante 

alguns dias, acredito que não podem cobrar referente ao mês completo. Isso está na 

resolução normativa nº 587 de10 de dezembro de 2013. A maior parte da população não 

sabe como requerer seus descontos. A indicação somente solicita os direitos da população. 

Os postes da localidade estão apagados. Devemos levar iluminação ao local, pois, desse 

modo, contribuirá contra a ação do crime. Peço ao vereador líder do prefeito para que 

solicite ao departamento competente a religação da iluminação do local. Isso é um papel 

bonito. É melhor do que solicitar vistas da matéria... Aparte concedido ao vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Vejo que em relação aos critérios de iluminação pública essa 

administração está de parabéns, pois a Rua da Penha já possuía iluminação e acabaram 

gastando mais R$ 132.000,00. O senhor está solicitando iluminação em locais que não 

possuem iluminação. O senhor falou muito bem em relação a CIP, pois a mesma foi 

dobrada de valor nesta mesma Casa de Leis pelos vereadores da situação. Essa variação era 

para ser cobrada em março de 2015. Estão onerando o contribuinte de 2% para 4%. Era 

para ser cobrado somente em março de 2015. Foi solicitado por minha pessoa para que 

fosse cobrado somente em março de 2015. O povo está cansado de impostos. Temos que 

olhar pelos bairros. Não entendo a troca de iluminação de um local ao passo que outros 

bairros não possuem iluminação. Tenho certeza que o local que vossa excelência solicita 

melhorias está em condições muito piores do que a Rua da Penha. Fica para a população. 

Dobraram o valor da CIP. Era para a mesma ser cobrada apenas em março de 2015. São 

duas indicações falando sobre iluminação pública. São bairros populosos fora do centro da 

cidade. Fica para a população esse informativo. Obrigado... Continuando o orador: 

Obrigado, nobre vereador. Realmente são bairros muito populosos. A Rua da Penha já 



possuía iluminação. Devemos dar exemplo para que possamos cobrar. Peço o apoio dos 

demais colegas. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Em única discussão a Indicação nº 

00357/2014.- Sugere construção de bueiro na Rua Fenízio Marchini, em local que 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 357/2014. 

Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Quero agradecer todos os vereadores que votaram favorável a matéria. 

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

Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Em única 

discussão a Indicação nº 00358/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos no sentido de 

instalar antena para internet para atender moradores da região dos Cardosos. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 00362/2014.- 

Sugere o plantio de árvores nas rotatórias recentemente construídas na Av. Brasil e Rua 

João Brandão Júnior. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Nobre vereador Marcos, gostaria de fazer 

alguns questionamentos. Dentro da vigência das leis de trânsito há possibilidade. Uma 

árvore em uma rotatória aumenta o risco de acidentes. Caso sejam árvores japonesas, 

acredito que podemos parar a discussão. É uma situação que aumenta o risco de acidentes. 

Obrigado... Aparte concedido ao vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Fui analisar a 

situação. São árvores de pequeno porte. Ouros locais da cidade já possuem esse tipo de 

árvore. O Meio Ambiente somente tem a agradecer. Obrigado... Continuando o orador: 

Vejo que a fala do vereador Décio deve ser respeitada. Vamos priorizar as árvores de 

pequeno porte. Desse modo, voto favorável. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Indicação nº. 362/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Em única discussão a Indicação nº 00363/2014.- Sugere 

construção de sala de espera na UBS da Vila Izaura. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Estive 

conversando com a Secretária da Saúde, Sra. Rosa, e a mesma me disse que já existe um 

planejamento para se colocar alguns toldos, além da troca de longarinas. Já existe um 

projeto para que a situação seja adequada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Fico contente com o 

que o nobre vereador disse. A população da localidade cobrou melhorias. Por esse motivo 

elaborei a matéria. A colocação de informativos na UBS seria bem vinda. Peço o voto 

favorável a todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. A unidade da Vila Ilze é enorme e 

dispersa. Se fizermos uma sala de espera um pouco isolada não sei qual mecanismo vamos 

usar para chamar os pacientes para as consultas. O ideal seria adequar o atendimento do 

modo que houvesse o mínimo de espera. Com o agendamento de consultas, parece-me que 



havia melhorado alguma coisa. Os pacientes chegavam aos poucos e logo eram atendidos. 

Alguma coisa não está correndo muito bem no atendimento porque está havendo 

aglomeração de pacientes novamente. Quanto a sala de espera, não vejo tanta praticidade. 

O pessoal tem reclamado da retirada dos toldos. Acho que o retorno dos toldos seria 

plausível. Não sei o porquê da sala de espera na Vila Ilze. É um posto aberto, fresco e 

ventilado. Acho que deveria existir umas cadeiras mais confortáveis para que as pessoas 

possam ser acomodar melhor. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vereador, acho a indicação de vossa 

excelência... Certamente algumas ou várias pessoas solicitaram para vossa excelência. 

Causa-me muita estranheza no sentido de que o senhor saiu do grupo e acabaram 

esquecendo de pegar o cronograma. Tudo que se solicita está dentro do cronograma. Então, 

pergunto ao senhor: Não pegaram o cronograma quando o senhor foi expulso do grupo? 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 363/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

agradecer todos os vereadores que votaram favorável a matéria. Que essa sala de espera 

seja em um local centralizado e de fácil acesso a todos. Muito obrigado.” DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Em única discussão a Indicação nº 

00364/2014.- Sugere serviços de recuperação da estrada de acesso às Fazendas Santa 

Tereza e São Roque, no Machadinho. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 30 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. 


