
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de outubro de 2014. Presidente: 

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

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

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

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

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

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

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

Discutimos na semana passada em relação a algumas ruas situadas nas proximidades da 

Vila Ilze que não possuem o cadastro junto ao programa das agentes comunitárias. Tenho 

em mãos. Isso é datado em 18 de abril de 2013... Está anotada em minha agenda diária a 

data da reunião que fiz junto a ex-secretária Eliane de Castro, assim como junto as pessoas 

responsáveis pela organização do organograma das políticas preventivas e de atenção 

primária a Saúde daquele PPA. Na semana passada enumerei alguns questionamentos com 

relação a um grave fato. É a falta de assistência e cadastro dessas pessoas junto ao 

município e Ministério da Saúde em relação aos programas do Governo Federal. Existe 

uma enorme quantidade de pessoas que não estão cadastradas no programa. Nessa reunião 

foi passado que havia um público assistido em torno de 9.600 pessoas de um universo, mais 

ou menos, de 15.000 pessoas. A área não cadastrada abrangia 5.500 pessoas. Gostaria que o 

líder do prefeito trouxesse, se possível, na próxima sessão informações de como está o 

programa dessas ruas que não possuem cadastro. Vou enumerar uma por uma. Esses dados 

foram passados pelos responsáveis do PPA da Vila Ilze. Seguem as ruas: França, Inglaterra, 

Japão, Roraima, Rondônia, Alagoas, Minas Gerais, Rússia, Itália, Alemanha, Amapá, Acre, 

Guerino Guerra, Joaquim Borges, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro, Avenida Brasília, Almirante Barroso, Otávio Ferreira Adorno, Almirante 

Demardoni, Bélgica e Euclides Vieira. No bairro Jardim Magali essas quatro ruas também 

constam. É minha anotação junto a ex-secretária de Saúde. Julgo a necessidade de 

discutirmos para chegarmos ao ponto crucial que o nobre vereador Marcos Paulo da Silva 

vem, desde o ano passado, trazendo. Então, gostaria, nobre Maurício, que algumas 

informações fossem disponibilizadas em relação ao que foi feito de 18 de abril de 2013 até 

a presente data. Voltando a essas anotações recordo-me que solicitei pessoalmente para a 

ex-secretária... O pessoal da Vila e de outras Unidades Básicas de Saúde vem, há anos, 

solicitando o auxílio de um psiquiatra infantil que pudesse disponibilizar assistência junto 

as UBS. Aquela região, conforme na semana passada foi discutido, é populosa e muito 

problemática. São problemas sociais e de políticas públicas. Devemos dar prioridade para 

que possamos resolver os problemas. Isso é muito importante. Fica registrado o pedido. 

Gostaria, imensamente, de receber as devidas informações. Também gostaria de solicitar, 

via plenário, informações da administração com relação a pasta de Saúde. Gostaria de saber 

qual o programa de transferência de pacientes que necessitam da UTI móvel do município. 

Tivemos, há duas semanas, um caso de uma jovem que teve um AVC hemorrágico, quadro 



neurológico muito grave. Essa pessoa foi admitida na Santa Casa, foi atendida e foi 

solicitado... Inclusive, a família correu atrás junto ao Poder Público e o mesmo disse que 

não podia fazer a remoção dessa moradora de Itapira até o município de Mogi Guaçu, 

através da UTI móvel do município, porque ela se encontrava na Santa Casa. Ela deveria 

ser levada para o Hospital e do Hospital ser levada até Mogi Guaçu. Acho que é uma vida e 

uma Itapirense que necessitou da assistência, mas, infelizmente, a resposta que a família 

recebeu do Poder Público foi essa. Temos que ponderar e ter critério. Se a pessoa tem um 

plano de saúde e está correndo risco de vida, vejo que é uma cidadã Itapirense que paga 

imposto igual qualquer outra pessoa. Temos dentro do município, principalmente na Santa 

Casa, muitos trabalhadores do Cristália, Penha, Nutron, JF, dentre várias outras empresas. 

Quando necessitarem de uma remoção de emergência e o Poder Público responder dessa 

forma para o cidadão, acredito que não está correto. Caso faleça uma vítima, sendo que 

poderia colaborar com rapidez e agilidade de transporte, acredito que a situação se 

complicará. Os familiares tiveram que arcar com o transporte móvel de UTI. Arrumaram 

dinheiro e acabaram vendendo coisas a fim de pagar o transporte no valor de R$ 5.000,00. 

Cabe ressaltar que o município tem uma UTI parada no Hospital Municipal. Não levaram 

porque a moça estava internada na Santa Casa. Onde está o bom senso dos 

administradores? O prefeito liberou o SAMU para levar determinado paciente da Santa 

Casa. Ajudei a colocar esse paciente dentro da UTI do SAMU. A pessoa não tem que ter 

sobrenome para realizar essa situação. Todos devem ser tratados com isonomia e igualdade. 

Esse é o meu posicionamento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

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

público presente, imprensa escrita e falada. Venho a esta tribuna para agradecer a todos os 

Itapirenses, paulistas e brasileiros que foram até as urnas nesta eleição. Gostaria de deixar 

registrada a democracia. Sei que muitos candidatos e políticos acabam decepcionando os 

cidadãos. Muitos fazem com que o jovem não se interesse pela política, mas, dessa vez, os 

jovens fizeram a diferença nas urnas. Fico muito contente. Sabemos que não devemos 

deixar de acreditar. Queremos um futuro melhor para nossos filhos. Através das mudanças, 

acredito que conseguiremos chegar até os nossos objetivos. Quero parabenizar os deputados 

federais e estaduais do PRB que foram eleitos pelo Estado de São Paulo. Oito deputados 

federais do partido foram eleitos. No passado foram eleitos apenas dois. Celso Russomano 

disparou nas votações. Ele foi reeleito. Roberto Alves, do município de Campinas, disputou 

pela primeira vez e acabou sendo eleito. Vinicius Carvalho, pessoa que já foi presidente do 

PRB Estadual... É a população que se beneficiará. Sergio Reis, Beto Mansur, Marcelo e 

Fausto Pinato também foram eleitos. Esses deputados foram eleitos para atender nossa 

cidade, Estado e nosso grandioso país. Quero parabenizar os nossos deputados estaduais 

eleitos por São Paulo: Jorge Wilson, Gilmaci, Sebastião Santos e Wellington Moura. Esses 

são nossos representantes. São pessoas que se dedicaram muito. Vamos correr atrás de 

recursos para a nossa cidade. São pessoas que estão dispostas a colaborar no crescimento 

do país. Vamos atualizar através de pessoas boas e limpas. Quero parabenizar o nosso 

presidente Nacional, Sr. Marcos Pereira. Através de seu empenho muitos votos foram 

concretizados. Não posso deixar de parabenizar o nosso presidente estadual. No Estado de 

São Paulo conseguimos muitos votos. É uma forma de crescimento sem criticar o próximo. 

Quero parabenizar a todos os meus eleitores que confiaram seu voto a minha pessoa. 



Consegui muitos votos com seriedade e ética. Consegui triplicar a minha votação como 

vereador. Fiquei muito contente. Recebi 1.380 votos. No geral recebi 1.510 votos. Fiquei 

muito contente pela campanha simples e humildade que foi realizada, porém, muito 

honrosa. Agradeço meus amigos pelo apoio. Também gostaria de deixar registrado que 

estive conversando com uma merendeira e a mesma me informou que estava 

desempenhando a função de inspetora de alunos. Se isso estiver acontecendo, acredito que 

poderá contar com a intervenção do Ministério Público. É uma situação que não pode 

acontecer. Se a profissional foi concursada no cargo de merendeira, acredito que o desvio 

de função não é correto. Cada função ocupada necessita de um preparo. Não podemos 

obrigar um funcionário concursado a desempenhar uma função distinta de seu cargo. Esta 

Casa possuía o mesmo problema, mas o presidente corrigiu a situação. Vamos analisar a 

situação para que problemas futuros sejam evitados... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Somente para complementar, nobre vereador, uma determinada 

merendeira foi removida para trabalhar na cozinha do Hospital Municipal. Essa pessoa faz 

faculdade com muito esforço. Isso acabou comprometendo o horário da faculdade. Ela foi 

procurar melhores informações na área da Saúde para que pudessem agir com bom senso. 

Desse modo, sua faculdade não seria prejudicada. A resposta que ela recebeu foi que se o 

horário não desse certo, deveria trancar a matrícula. Essa foi a resposta que o Poder Público 

deu para a funcionária. Obrigado... Continuando o orador: As profissionais que foram 

para a área da Saúde receberam um aviso. 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. Gostaria de destacar a 

presença do Claudinho, assim como dos jovens parlamentares de nosso município. 

Obrigado pela presença de todos. Primeiramente, Dr. Rafael, você fez um questionamento 

sobre as ruas. Realmente gostaria de fazer um levantamento porque não possuo esses dados 

em mãos. O senhor falou sobre o programa de transferência. Vou fazer, novamente, uma 

correção que já venho fazendo há muito tempo. Volto-me a me reiterar nesta situação. 

Muitas situações ditas neste plenário são “achismos”. Temos que nos inteirar, realmente, ao 

pé da situação que está ocorrendo. Quando vossa excelência disse sobre a transferência de 

um paciente que estava com AVC hemorrágico, gostaria de saber se existe alguma prova 

real, ou seja, um pedido da Santa Casa ou de algum médico daquele local solicitando a UTI 

móvel do Hospital. Não tenho em mãos nenhum documento, pedido ou solicitação direta de 

algum médico solicitando a UTI. Duvido que o setor púbico negou a liberação de uma UTI 

móvel. Achismo e boataria é muito fácil. Temos que fundamentar nossas perguntas. 

Achismo é muito fácil. Comprovação, realmente é mais complicado. Então, peço que traga 

a comprovação no próximo dia para que possamos ter uma discussão objetiva e real em 

relação ao que está sendo falado. Quanto ao assunto das merendeiras, na verdade o 

concurso público não é exatamente para as merendeiras e sim para agente de serviço II, 

caso não esteja enganado. Ele se enquadra dentro de um rol de trabalho específico. O 

senhor pode verificar a situação dentro da lei do concurso público. Essa administração, em 

momento nenhum, quis prejudicar algum funcionário. Existiram divergências de alguns 

funcionários que não estavam satisfeitos com a recolocação. O Executivo fez com que cada 

profissional ficasse no seu devido lugar. Novamente será estudada a matéria a fim de 

resolver o problema da melhor forma possível. Existiram pessoas que trabalhavam na 



Educação e acabaram gostando do horário do Hospital Municipal. É um regime de 12 por 

36. Muitas delas preferiram esse horário. Os pontos peculiares serão resolvidos. Com 

certeza outras merendeiras que estão deslocadas para outras regiões podem querer cumprir 

esse tipo de horário. Falta fazer uma adequação. Ninguém foi forçado a nada. Ninguém está 

em um local onde não queira trabalhar. A Prefeitura de Itapira preza, principalmente, pelos 

seus funcionários. Caso não prezasse, impunha. Quando percebeu que havia manifestação 

de ordem contrária e que não havia agrado, qual foi a atitude de nosso prefeito? Vamos 

estudar melhor o caso. Vamos adequar melhor esse quadro e não impor. Então, quando 

dizem que o tratamento do funcionário municipal está sendo de uma forma ou de outra, 

contesto. Sei que as merendeiras estiveram nesta Casa na semana passada. Elas não estão 

presentes nesta Casa na data de hoje porque as mesmas estão sendo readequadas de maneira 

correta. Será de uma maneira que fique bom para o servidor público municipal. Quando 

falamos do servidor público municipal, lembro-me dos cargos públicos e políticos. Não 

posso deixar de manifestar a minha alegria em relação ao nosso Deputado Estadual, Sr. 

Barros Munhoz. Ele recebeu mais de 194 mil votos. Somente em Itapira o mesmo recebeu 

mais de 25 mil votos. É o deputado estadual mais bem votado do interior do Estado de São 

Paulo. É o sexto mais votado em todo Estado de São Paulo. É um orgulho para Itapira. Ter 

um deputado como o Barros Munhoz é maravilhoso. Toda cidade gostaria de ter um 

deputado como ele. Inclusive, a nossa região votou maciçamente no Sr. Barros Munhoz. 

Tivemos 17 mil votos em Mogi Guaçu e 12 mil votos em Amparo. Tivemos votos 

espalhados pelo Estado de São Paulo. Isso é respeito a um político que merece respeito. 

Tivemos uma votação muito expressiva em relação ao Deputado Federal Silvio Torres. O 

Carlão Sampaio também recebeu muitos votos. Outros como Arnaldo Faria de Sá também 

recebeu muitos votos. Foi um grandioso trabalho realizado pelo grupo situacionista. 

Trabalhamos para vários deputados estaduais. É uma forma de receber verbas da federação. 

Estamos torcendo pela luta no Governo Federal. Será um caminho aberto no PSDB do 

município, estado e federação. Itapira crescerá ainda mais. Para finalizar, na semana 

passada tivemos uma enorme perda. Faleceu o Sr. Fernando Serra. Passei por uma consulta 

em outro grandioso advogado chamado Dr. Brás. Ele sempre nos escuta através da Rádio 

Clube. O mesmo me passou às mãos uma escrita, quase um poema, sobre Fernando Serra. 

Depois que ele me deu isso como presente cheguei a conclusão de homenagear o meu 

amigo Dr. Fernando Serra. Foi um grande advogado e jurista. É um homem de honra e de 

família. Os jovens que não tiveram a honra de conhecer o Dr. Fernando, assim como 

àqueles que já conheceram, podem escutar essa linda mensagem: “Ao mito Fernando Serra. 

Embora saibamos que a morte espreita a vida todos os dias, todos os dias somos 

surpreendidos pela crueldade dela. Desta vez, não foi diferente. Fomos surpreendidos pela 

notícia da morte do Dr. Fernando Serra. Eminente advogado Itapirense, sinônimo de ética 

profissional e de lhaneza no trato pessoal para com todos. Falar sobre os atributos do 

grande Fernando Serra é chover no molhado. Tinha eu pelo Dr. Fernando Serra mais do que 

uma admiração profissional e pessoal. A bem da verdade tínhamos, praticamente, uma 

relação paternal e filial a ponto de meus filhos se referirem ao ilustre advogado como vô 

Fernando. Suas peças processuais eram primor de técnica jurídica. Seu português escorreito 

e culto era, contudo, de singela compreensão. Era um adversário difícil de ser batido. Nada 

obstante de seu trato profissional e pessoal. Sabia ser duro e inflexível em suas defesas mais 



apaixonadas, mas nunca se deixou levar pela verborragia, pelo ataque grosseiro e pedante 

que fure as regras da urbanidade, da ética e da boa educação que sempre devem nortear a 

relação entre os colegas de profissão e terceiros. Ainda que postulantes em lados opostos, 

foi um profissional exemplar, avô amoroso, marido provido, pai acolhedor e um amigo sem 

igual. Por isso, a perplexidade do corpo social diante da notícia da morte do zeloso 

advogado. Lembro de nossas inúmeras pescarias que fizemos no Pantanal Sul Mato-

Grossense, da alegria contagiante que demonstrava ao ver seus amigos reunidos após as 

pescarias saboreando os produtos do trabalho, os quais sempre eram degustados 

acompanhados da inseparável cerveja. Nós o chamávamos carinhosamente de Português e 

ele abria seu largo e luminoso sorriso. O insigne Dr. Fernando deixa como legado a lição de 

que é possível ser adversário duro sem ser leviano, grosseiro ou mal educado. É possível 

tratar com a mesma urbanidade e cortesia os familiares, amigos e adversários. É possível 

fazer fama e ganhar dinheiro com inteligência curada e dignidade, sem venalidade diante de 

uma situação que envolva valores peculiares. É possível perder causa sem perder dignidade. 

É possível ser depositário da gratidão coletiva, mercê tão somente da competência e 

seriedade de conduta. É constrangedor, sequer, imaginar que um ser humano da 

grandiosidade e generosidade do Dr. Fernando Serra pode ter, em seus últimos dias, 

vivenciado um calvário sem fim. Não se encontram explicações para esse fato, exceto, por 

óbvio, se imputarmos aos desígnios insondáveis do Criador, ainda sim, cabemo-nos a 

indignação como mortais que somos. Obrigado amigo Fernando Serra. Que em outras 

esferas, onde o nosso conhecimento não alcança, você possa continuar zelando por todos 

nós, seus amigos e eternos admiradores. Descanse em paz.” Essa carta foi escrita por Brás 

Gerdau de Freitas, advogado e amigo. 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. Na semana passada os vereadores estiveram 

visitando as obras dos conjuntos habitacionais de nossa cidade. Constatamos que algumas 

já estão em fase adiantada. Acredito que atenderá boa parcela da população de Itapira. 

Passamos pelo conjunto José Isaac Cavenaghi situado em Barão Ataliba Nogueira. 

Algumas casas já estão finalizadas. Também estivemos passando pelo conjunto 

habitacional Morada do Sol, onde uma nova unidade, tipo apartamento, também está sendo 

construída. O progresso no setor da habitação está caminhando. Cabe ressaltar que a 

demanda é enorme, mas a nossa administração está empenhada em trazer moradias para a 

população de nossa cidade. O conjunto habitacional situado ao lado do conjunto José 

Tonolli será denominado de Funabashi Yoshio. Outro fato marcante ocorrido em nossa 

cidade é que na semana passada a assinatura da doação da escritura pública da área onde 

será construída a Creche do Idoso foi concretizada. Ela será construída no alto do Penhão 

sito a Rua Farmacêutico Antonio Serra. Tão logo vamos ter o privilégio de ter duas creches 

para atender as necessidades dos idosos. O atendimento será realizado durante o dia com o 

apoio de médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, dentre outros 

importantes profissionais. Tudo o que o idoso necessita será disponibilizado na referida 

creche. No final da tarde os idosos regressarão aos seus lares. É uma atitude plausível de 

muita sabedoria. Os idosos que tanto fizeram para o bem dessa cidade poderão desfrutar de 

mais esse benefício. Gostaria de parabenizar o Deputado Estadual Barros Munhoz pela 

expressiva votação em nosso Estado de São Paulo. Itapira se orgulha em possuir um 



deputado dedicado e atencioso. Estamos trabalhando em conjunto com o nosso prefeito 

Paganini e demais secretários para o bem de Itapira. É muito gratificante fazer parte do 

grupo político do Deputado Barros Munhoz. Muitos benefícios foram concretizados em 

Itapira. Deixo um enorme abraço ao Deputado. Ele recebeu 25.907 votos em nossa cidade. 

A cidade reconheceu o trabalho do deputado. No total o Deputado Barros Munhoz recebeu 

194.938 votos em todo o Estado de São Paulo. É um dos deputados mais votados no 

interior do Estado de São Paulo. Deixo registrado um grande abraço ao Deputado Barros 

Munhoz. Continue atendendo as nossas reivindicações, trazendo muito progresso para 

Itapira. Amanhã Itapira o receberá na entrada da cidade com muita alegria. Uma cidade sem 

deputado enfrenta muitos obstáculos, tornando muito difícil a concretização de benefícios. 

Temos que receber recursos do Governo Estadual e Federal. Tenho orgulho em dizer que o 

deputado Silvio Torres também recebeu uma enorme votação. Ele foi eleito Deputado 

Federal. Ele viabilizou muitos recursos para a nossa cidade. Outra pessoa que também 

trouxe muitos benefícios para a nossa cidade se chama Carlos Sampaio. Ele é integrante do 

PSDB. É uma pessoa carismática e do bem. Podemos contar como parceiro de nossa 

cidade. Ele provou essa situação em um curto espaço de tempo. Trouxe muitos benefícios 

para a população Itapirense. O Carlos Sampaio alcançou a votação de 5.418 somente em 

nossa cidade. O Silvio Torres recebeu 8.202 votos em nossa cidade. Podemos contar 

inúmeros deputados. Com certeza vamos buscar mais recursos para Itapira. Itapira somente 

tem a ganhar. É notório que inúmeros benefícios foram concretizados em menos de dois 

anos. Está provado que o município que não possui deputado está as margens do descaso e 

abandono. O deputado Totonho Munhoz representa a nossa cidade com dignidade, respeito 

e lealdade. Muito Obrigado a todos. Boa noite.” A seguir, o Sr. Presidente abre a palavra ao 

pastor Edson Elias para que faça uma oração. Esgotado o tempo regimental do Pequeno 

Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que 

da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a sessão por 10 minutos para a realização de uma reunião com os 

integrantes do Parlamento Jovem de Itapira. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, 

após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que 

faça a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Em discussão e votação a Ata 

da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de Setembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro 

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 Relatórios. 2º) RELATÓRIO Nº. 007/2014.- Ata da Prestação de Contas do 

Poder Executivo, referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2014, apresentada em 

audiência pública no dia 25 de setembro de 2014, no plenário da Câmara Municipal. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 

RELATÓRIO Nº. 008/2014.- Ata da Prestação de contas apresentada em Audiência 

Pública no dia 30 de setembro de 2014, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria 

Municipal de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre de 2014. Autoria. Comissão de Finanças 

e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro 



de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0021/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

3.859/06, que regulamenta o Regime Próprio da Previdência Social do Município de Itapira 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0088/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da 

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

APARECIDO DE OLIVEIRA AMARAL a Rotatória existente defronte ao Recinto 

Agropecuário Carmem Ruete de Oliveira e o Canteiro central defronte a APAE. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

0089/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO CASA DE 

RECUPERAÇÃO MARIA MADALENA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 134/2014.- Ao Veto Parcial ao Autógrafo nº 82/2014 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 

imposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Autógrafo nº 82/2014 ao Projeto de Lei nº 64/2014, 

de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona", após minudentes e acurados 

estudos, acordaram por exarar parecer favorável às razões apresentadas pelo nobre Prefeito, 

em face dos desdobros e desmembramentos de terrenos que ficaram abaixo dos 125,00 M2 

de área e menos de 5 metros de testada, por ferir lei específica federal. 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 

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 8º) PARECER nº. 

135/2014.- Ao Projeto de Lei nº 86/2014.- 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 86/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Denomina de FUNABASHI YOSHIO o Conjunto Habitacional do bairro José Tonolli, são 

de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, 

eis que é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo 

tributam ao saudoso empresário Itapirense, que foi um cidadão honrado, querido por todos 

e profissional de muita competência, fundador da empresa PENHA S/A, que sob o seu 



comando progrediu e se tornou uma das maiores representantes do setor no país. 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 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

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

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

Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e 

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Razões de Veto Parcial ao 

Autógrafo nº 82/2014, ao Projeto de Lei nº 64/2014, que Excepciona desdobros em 

condições e prazos que menciona. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, o Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que o 

processo de votação seja item por item. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Inciso II do Artigo 1º. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, o Sr. 

presidente coloca em única votação o Inciso III do Artigo 1º. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação o Inciso VIII do Artigo 1º. Rejeitado por 

unanimidade. Isto feio, o Sr. Presidente coloca em única votação o Inciso IX do Artigo 1º. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação o Inciso 

XII do Artigo 1º. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Inciso I do Artigo 2º. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Inciso III do Artigo 2º. Rejeitado por unanimidade. 

Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única votação o Inciso IV do Artigo 2º. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE OS INCISOS II, III, IX e XII DO ARTIGO 1º E INCISOS I e IV 

DO ARTIGO 2º DO RAZÕES DE VETO PARCIAL AO AUTÓGRAFO 82/2014 AO 

PROJETO DE LEI 64/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 

005/2014.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. 

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 05/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0086/2014.- 

Denomina de Funabashi Yoshio Conjunto Habitacional do bairro José Tonolli. Autoria: 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 86/2014. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e 

a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

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

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 

86/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 314/2014. 

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

FELICIANO: “Quero parabenizar a Isabela Fernandes e a Rita por essa importante 

jornada. Sabemos que não é fácil. Parabenizo as duas pela garra e coragem durante esse 

processo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Parabéns a representante da beleza feminina Itapirense. Apenas para lembrar, 

no passado tivemos candidatas e Miss São Paulo. Itapira tem referência na questão de 

mulheres bonitas. Parabéns. Itapira sempre está sendo bem representada. Obrigado.” 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 315/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 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. 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 07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 8º) 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. A 

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

todos. É um requerimento que solicita informações em relação a indicação 676/2013. 

Graças a Deus não tivemos registro de inundações nas residências da localidade. Quando 

fazia parte do grupo situacionista falava-se que a obra seria concretizada. Desde o ano 

passado vem se falando que a obra será concretizada. O tempo foi passando e nada foi feito. 

Sabemos que no final de ano inicia-se o período das chuvas. Caso não resolvermos o 

problema dessas ruas, acredito que muitas residências serão inundadas. As galerias atuais 

não comportam o escoamento de água. Até mesmo as chuvas torrenciais podem trazer 

maiores problemas. Queremos saber quando o problema será resolvido. O pedido vem dos 

moradores do bairro Jardim Raquel. A substituição das atuais galerias seria muito plausível. 

Peço a colaboração dos nobres vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 



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

nº. 325/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer a todos os vereadores pela aprovação 

da matéria. Vou levar as respectivas informações até os moradores do bairro. Obrigado.” 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Sabemos que as reformas começaram. O prefeito acatou a Indicação 

187/2014. A revitalização do museu já foi iniciada. É uma forma de trazer melhores 

esclarecimentos a população. Vários benefícios já foram concretizados. Agradeço o prefeito 

pelas melhorias realizadas. Algumas pessoas ainda estão cobrando a construção de um 

quiosque. Peço a colaboração de todos. Fica a sugestão para o Executivo. Muitas pessoas 

estão solicitando esse tipo de benefício. É um investimento que trará consigo muitos 

atrativos para o município. Aproveitando o momento, gostaria de dizer que o reforço do 

patrulhando da Guarda Municipal no Parque Juca Mulato é muito importante. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 326/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 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. Não 

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

votação o Requerimento nº. 327/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns aos participantes e 

organizadores. Peço para que todos aguardem o fim dos trabalhos para podermos registrar 

esse momento único nesta Casa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) 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, 

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

vereador constatou que em outros municípios deu certo. Como profissional médico, 

gostaria de sugerir a municipalidade para que faça uma análise em relação ao acúmulo de 

água. Caso exista acúmulo de água, acredito que é uma situação que beneficiará a 

proliferação do mosquito da dengue. Estudos devem ser realizados, junto a Vigilância 

Epidemiológica, para que o benefício seja concretizado. Uma área de lazer e recreação 

pode se tornar um criadouro da larva do mosquito da dengue. Sou favorável a matéria, mas 

acredito que estudos devem ser realizados junto a vigilância. Obrigado.” Não havendo mais 

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

Indicação nº. 344/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00352/2014.- Sugere 



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

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

coloca em única votação a Indicação nº. 352/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, o 

Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente a título de esclarecimento, gostaria de informá-los 

que a rua já é pavimentada com bloquetes. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Agradeço a todos os vereadores que votaram 

favoráveis. Como é uma solicitação da população, acredito que esse benefício deve ser 

concretizado. A pavimentação sobre os bloquetes é muito importante. Obrigado.” 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 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. 14º) 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. 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 07 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) 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. Não havendo 

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

Indicação nº. 355/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 356/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 358/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

07 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) 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. Não 

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

votação a Indicação nº. 364/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

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



votaram favorável a matéria. A concretização desse benefício, o quanto mais rápido, é 

muito importante. Com a chegada das chuvas, acredito que a população não conseguirá 

transitar pelo local. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Outubro 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. 


