
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

Quero deixar registrado os meus parabéns ao chefe Palmieri, mais conhecido como chefe 

dos escoteiros. Foi muito bom estar ao lado dos integrantes do grupo dos escoteiros no 

domingo de manhã. A rotatória levou o nome de Baden Powell, fundador do escotismo. 

Atualmente a nossa cidade possui um grupo de escoteiros. No dia 19 eles completaram um 

ano de existência no município. O grupo iniciou os trabalhos com poucas crianças, sendo 

que nos dias atuais a situação é bem diferente, pois triplicou a quantidade de crianças que 

fazem parte do grupo. São coisas desse tipo que devemos incentivar e valorizar. Quero 

parabenizar o Palmieri pelo grandioso trabalho desenvolvido em nossa cidade. Fiquei muito 

contente quando o chefe Palmieri lembrou o meu nome. O presidente Carlos Alberto 

Sartori também agradeceu o Palmieri. Outro assunto que gostaria de abordar está 

relacionado a falta de água. Na semana passada muitos bairros de nossa cidade ficaram sem 

abastecimento de água. Em outra parte da cidade muitos bairros estavam sendo abastecidos 

com uma água amarelada e turva. Por que não incentivar a economia de água antes de 

acontecer uma situação grave? O rio de nossa cidade está muito abaixo do normal. Elaborei 

um vídeo apelando para a população se conscientizar. Quero parabenizar o Julieder, Miriam 

Varotto e Aninha Diniz pelo trabalho de conscientização realizado no facebook. Essa 

situação repercutiu muito bem. No passado o presidente do SAAE disse que Itapira poderia 

gastar água à vontade, pois a mesma nunca acabaria. Hoje podemos constatar que a 

situação é bem diferente. Vamos incentivar a economia de água. Nesta Casa foi adiado um 

projeto de lei de autoria do vereador Juliano Feliciano, integrante do PRB, relacionado ao 

incentivo direcionado as pessoas que economizam água. Fiquei muito triste pelo adiamento. 

O projeto retornará a este plenário para ser analisado e votado. O projeto deve ser acolhido 

por todos os vereadores. Juliano, esse projeto é muito importante. Ele deve sair do papel. 

Parabéns. Peço para que os vereadores integrantes das comissões analisem a situação com 

muito carinho. É fácil punir as pessoas através de multas. As pessoas que economizam água 

também devem ser lembradas. Esses cidadãos merecem ser lembrados e parabenizados pelo 

importante feito. Gostaria que fosse aprovado por unanimidade por todos os vereadores. É 

uma forma de aplaudir as pessoas que estão fazendo sua parte. Não posso deixar de falar 

sobre uma denúncia que recebemos. Essa denúncia está relacionada a falta de 

medicamentos. Estive passando por algumas Unidades Básicas de Saúde e constatei que 

realmente os medicamentos estão em falta. Cabe ressaltar que não é medicamento de alto 

custo, mas sim de baixo custo. No momento em que as pessoas mais necessitam, as mesmas 



acabam não sendo atendidas. Gostaria que o líder do prefeito levasse essas informações aos 

responsáveis pelo setor. O aumento dos estoques seria muito plausível. É um tipo de 

situação que não podemos deixar para amanhã. Também gostaria que o líder do prefeito 

trouxesse algumas informações na próxima sessão em relação a falta de medicamentos. O 

Dipirona está em falta... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Falta 

quase tudo, nobre vereador... Continuando o orador: Até mesmo o álcool está faltando 

nas UBSs. Amanhã estarei visitando outras Unidades Básicas de Saúde. Convido todos os 

vereadores para visitarem as UBSs. É uma forma de levantar melhores informações. Não 

ficarei sabendo da situação caso não me deslocar até as UBSs. Caso algum cidadão souber 

de alguma informação, gostaria de salientar que estarei disponível para escutar. Gostaria de 

parabenizar a Dona Gilza. O meu projeto possui o mesmo teor em comparação ao projeto 

do prefeito, mas o mesmo foi segurado por um determinado tempo regimental. Um pode e 

outro não pode. Tudo bem. Com certeza a aprovação do projeto será unânime. É uma forma 

de parabenizar quem realiza um belo trabalho na Secretaria de Esportes. Obrigado.” A 

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

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

Complementando aquilo que o nobre vereador Marcos Paulo disse em seu discurso, 

gostaria de dizer que estivemos na UBS do bairro Istor Luppi a fim de verificar in loco a 

falta de materiais e insumos, inclusive para a limpeza. Está faltando lençóis para se colocar 

nas macas. É uma forma de não contaminar os pacientes. Está faltando medicamento. Isso 

não está acontecendo somente na Unidade Básica de Saúde do bairro Istor Luppi. Outros 

PPAs também estão na mesma situação. Há alguns meses pude falar nesta tribuna em 

relação ao medicamento direcionado a pacientes diabéticos e hipertensos. Está registrado 

nesta Casa de Leis. Parece-me que a fita continua. Está faltando materiais direcionados para 

o teste de glicemia, além de medicamentos para diabéticos e hipertensos. São pacientes que 

necessitam de controle mensal. Cabe ressaltar que esses mesmos pacientes estão 

catalogados junto ao Ministério da Saúde, pois fazem parte de estudos. Se está faltando 

medicamentos para esses pacientes, como eles irão fazer parte das estatísticas? Se esses 

pacientes passarem mal e chegarem a óbito, como saberemos se foi pelo fato da doença ou 

pela falta de medicamento? Essas dúvidas devem ser respondidas pelos gestores da Saúde. 

Ontem à noite fui chamado no Hospital Municipal devido a uma emergência. Chegando no 

Pronto Socorro, nobre vereador líder e demais vereadores, constatei que não havia abocath 

para pegar as veias dos pacientes. Reviraram o Hospital. Tinha apenas no setor da UTI 

porque é necessário. O paciente da UTI é emergencial, mas e o paciente que chega na 

porta? E a criança que necessita de dipirona na veia? Não tem abocath. Muitas pessoas 

estavam xingando os funcionários públicos. Eles não tem culpa. Onde está o problema? O 

setor competente deve explicações a população. Se o problema é a Secretária de Saúde, 

troquem a mesma. A população não deve ser penalizada. Estou cansado de falar a mesma 

coisa. As pessoas que frequentam esta Casa podem confirmar o que estou dizendo. Estamos 

no mês de Outubro. Gasta-se 27,5% somente no setor da Saúde. Onde o dinheiro está sendo 

investido? Está faltando medicamentos, abocath, dentre outras situações. Mais uma vez 

digo que a população não deve ser penalizada com a falta de remédios e insumos. É o que 

está ocorrendo no Hospital. Temos que encarar o problema de frente. Não estamos 

inventando. Quando ocorre algum problema grave ligam para a Secretária e a mesma sai 



correndo solicitando medidas cabíveis da Santa Casa. Quando chegar a reposição desse 

material, o mesmo é encaminhado a Santa Casa. Isso colabora para que novamente haja 

falta de material. Cria-se um círculo vicioso. A população não pode ser penalizada devido a 

ingerência administrativa da municipalidade. O prefeito ou a Secretária deve explicações. 

Outro problema é o seguinte: Não sei quais vereadores estiveram presentes no evento 

realizado no Recinto Agropecuário no último final de semana. Trago a público uma grave 

situação que aconteceu no último domingo. Não sei se a culpa é do prefeito, Secretária de 

Saúde ou organizador do evento. Não tenho nada contra o evento. Parabenizo o evento, mas 

deslocar o SAMU para fazer a cobertura de um evento e deixar o restante da cidade sem 

esses profissionais... Caso haja algum acidente onde estará o SAMU? Estará no evento. 

Está correta essa situação? Não está. Quem disponibilizou o alvará? Quem liberou? Quem 

não participou do evento está se sujeitando a um óbito ou acidente. Quem não foi ao evento 

não pode ficar a mercê de um caso grave. A paciente morreu. Morreu uma cidadã de 37 

anos. O SAMU saiu do evento e foi socorrer essa mulher. Essa mulher chegou morta no 

Hospital Municipal. O mais grave: Se o SAMU saiu do evento, o mesmo também ficou 

descoberto. Cerca de 30 mil pessoas correram risco. Penso na população. Não penso nos 

artistas que lá estavam. Os artistas tem plano. Se alguém passa mal o helicóptero é 

chamado. O cidadão que está na festa não tem culpa. É culpa da incompetência de uma 

Secretária e do prefeito. O prefeito teve pulso firme porque ligou e cobrou a Secretária. Isso 

não pode acontecer em nenhum tipo de evento. O SAMU é um órgão federal e possui 

determinada função. Ele não está em tapira para cobrir uma festa privada com assistência 

da Prefeitura Municipal de Itapira. Isso é grave. Isso não pode acontecer. A população que 

foi ao evento ficou sem assistência. Vamos agir com responsabilidade. São vidas. 

Ocorreram mortes em Jaguariúna há alguns anos. Todos recordam dessa situação. Poderia 

ter acontecido em Itapira? Poderia. Vamos agir com responsabilidade. Vinte e cinco mil 

pessoas concentradas somente em um local é muito perigoso. Acidentes podem ocorrer. 

Caso ocorra algum tipo de briga no evento, acredito que pessoas podem morrer. Caso 

ocorra algum acidente na rodovia, acredito que pessoas também podem morrer devido a 

ausência do SAMU. As festividades devem ser realizadas com muita consciência. Vidas 

estão em jogo. Será que o prefeito ou a Secretária... Gostaria que eles viessem a público 

para explicar a situação. Não quero cobrar do líder, pois o mesmo não tem culpa dessa 

situação. Isso é muito grave. É caso de promotoria. O evento não possuía médico, sendo 

que o SAMU foi chamado para dar cobertura. Ocorreu um óbito na cidade. Não sei em que 

circunstâncias essa senhora foi socorrida. Uma tragédia poderia ter ocorrido no último 

domingo. 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. Primeiramente gostaria de abordar sobre o evento 

realizado em nossa cidade. São acusações graves e sérias. Recebi informações de que havia 

uma médica responsável chamada Dra. Avenus. Ela assinou como responsável do evento. É 

uma médica de renome. O senhor deve conhecê-la. Tenho conhecimento de que o SAMU 

estava presente por orientação da própria controladoria do SAMU. Existia uma enorme 

concentração de pessoas. A chance de ocorrer um incidente era muito maior do que em 

outros locais. Como mesmo o senhor disse, houve um deslocamento. O SAMU fixa-se em 

uma base. O SAMU deve se deslocar para qualquer ponto do município. Apenas houve a 



alteração do ponto da base do SAMU. Sei que existiam duas ambulâncias dentro do evento. 

Não existiu nenhum tipo de desguarnecimento total no evento. É um tanto quanto 

complicado afirmarmos que a morte de uma pessoa pode ter sido pelo deslocamento desta 

ambulância para a casa. Para aqueles que conhecem Itapira sabem que o SAMU fica a cerca 

de 800 metros do Recinto Carmem Ruette de Oliveira. O SAMU possui uma controladoria 

executada a todo tempo. Temos mais de uma ambulância. Temos a bravo e a UTI. Sendo 

assim, a controladoria fazia toda a inteligência em relação ao deslocamento do SAMU. Em 

momento nenhum existiu falta de cobertura no evento. A própria inteligência do SAMU 

resolveu colocar o SAMU dentro do evento. A chance de acidentes poderia ser maior. 

Agiu-se com responsabilidade. Quando o vereador Marcos Paulo disse a respeito da água, 

gostaria de dizer que tivemos alguns problemas sobre a possível extração ilegal de argila. 

Isso possibilitou o excesso de lodo na água. O rio passou por vistoria e foi constatado onde 

estavam os infratores. Constataram outras situações. Inclusive, a Fazenda Ypê estava 

captando água do rio. A Prefeitura Municipal entrou em acordo com a Cerâmica Canela 

caso seja necessária a ligação da água através do rio. Todas as medidas cabíveis foram 

tomadas. Realmente em alguns períodos ocorreu desabastecimento por conta do excesso de 

lodo. A cidade foi abastecida o mais rápido possível. A qualidade da água foi 

reestabelecida. Quando falamos sobre a questão da falta de insumos, gostaria de dizer que 

também constatei o problema. Realmente existiu falta de insumos, principalmente o 

abocath. Na verdade, existia esse tipo de insumo no Hospital Municipal. A pessoa 

responsável em fazer a reposição do referido insumo não realizou o procedimento na troca 

de plantão. Um processo administrativo já está sendo executado. Ela está respondendo. 

Quando se fala em relação aos medicamentos de glicemia e hipertensão, informo-lhes que 

temos um plano vindo do Governo Federal que se intitula Farmácia Popular. Quase todas as 

farmácias de Itapira são credenciadas. Basta chegar com a receita nas mãos para que o 

medicamento seja disponibilizado. A Prefeitura Municipal está economizando. Se o 

Governo Federal está liberando medicação nas farmácias de Itapira, gostaria de saber o 

motivo pelo qual é necessário gastar com ela. Não é desabastecimento, mas sim uma 

organização dentro dos gastos. Quando vemos esse tipo de quadro é muito fácil criticar. A 

parte administrativa das explicações é difícil de compreender, mas as mesmas devem ser 

disponibilizadas. A população está sendo assistida. O prefeito está trabalhando de forma 

honrada, assim como a Secretária da Saúde e demais colaboradores da municipalidade. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 

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

seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida o 

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

constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Lei. 1º) Projeto de Lei nº. 

0093/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - a debitar 

nas contas de água de seus usuários doações de valores em favor da APAE - 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0094/2014.- Em que o 



Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina de "Edwirgen Pereira" o setor do Pré-Parto do Hospital Municipal de Itapira. 

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 

0095/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

216.786,26. 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 21 de Outubro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 

aos Pareceres. 4º) PARECER nº. 139/2014.- Ao Projeto de Lei nº 92/2014. RELATOR: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 

nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da ilustríssima senhora Josefina 

Aparecida Tofanello de Mattos, conhecida carinhosamente por Gilza, apresentado nesta 

Comissão pelo nobre Prefeito Municipal José Natalino Paganini, com a finalidade de 

apresentação do Projeto de Lei nº 92/2014, denominando a Casa da Gestante, anexa ao 

Hospital Municipal de Itapira com o seu honrado nome. Com a responsabilidade de analisar 

sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta 

Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de 

Itapira pela homenageada, Josefina Aparecida Tofanello de Mattos, a Gilza. Josefina 

Aparecida Tofanello de Mattos, (Gilza), natural de Serra Negra, nascida aos 22 de junho 

de 1944, filha de Primo Eugênio Tofanello e Amália Shiavo Massaro. Mudou-se para 

Itapira ainda com cinco anos de idade, estudou na Escola Dr. Julio Mesquita. Iniciou suas 

atividades laborais na Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha, para logo após 

ingressar na Santa Casa de Misericórdia de Itapira, passando logo a compor a equipe de 

enfermagem do hospital, a convite do saudoso cirurgião Dr. Ronalde Monezzi, que a 

apelidou de Gilza, como é chamada e conhecida até os dias de hoje. Prestou serviços de 

excelência na Santa Casa, onde permaneceu por 14 anos, até o nascimento de sua filha 

Karina, mas continuou exercendo o dom da enfermagem que Deus lhe deu, realizando 

atendimentos domiciliares às mamães e aos bebês. Neste verdadeiro sacerdócio, fazia 

procedimentos de grande importância para as mães, além de partos propriamente ditos. 

Introduziu junto às mães novatas conceitos de assepsia, higiene e cuidados com os recém-

nascidos, contribuindo assim para a saúde dos novos itapirenses que ajudou a vir ao mundo. 

Por todo exposto que da Biografia da homenageada consta, esta Comissão opina pela 

tramitação do Projeto de Lei nº 92/2014. 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 21 de 

outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 5º) PARECER nº. 140/2014.- Ao 

Projeto de Lei nº 92/2014. RELATOR: Pedro Tadeu Stringuetti. 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 92/2014, de autoria do Chefe do 



Poder Executivo, que "Denomina de Josefina Aparecida Tofanello de Mattos (Gilza) a Casa 

da Gestante do Hospital Municipal de Itapira", 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, pois é de inteira justiça a homenagem 

que os Poderes Executivo e Legislativo tributam a estimada Gilza, como é conhecida por 

todos e que por muitos anos atendeu na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de 

Itapira, com muita dedicação e carinho as parturientes que lá demandavam. Pela aprovação, 

pois. 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 21 de outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 6º) PARECER nº. 141/2014.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 21/2014. RELATOR: Maurício Cassimiro de Lima. As Comissões de 

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

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

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 

21/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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

 Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa e Supressiva nº 

01/2014, redação abaixo descrita: Art. 1º - Altera o inciso III do Artigo 1º do PLC 21/2014, 

que passará a constar com a seguinte redação: III – Dá nova redação ao caput do § 3º do 

artigo 14: “§ 3º - Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei dentre as quais, o abono salarial e as horas extras incorporados, dos 

adicionais de caráter individual ou outras vantagens cuja lei municipal estabeleça 

incorporação, excluídas: ... Art. 2º - Suprime o inciso X do Art. 1º do PLC 21/2014. 

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 21 de outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, 

não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de 

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00445/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Conceição de Lima Francisco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luiz Antônio Machado 

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00446/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Della Mura Queluz. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00447/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Francisca de Souza Garcia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00448/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Lucindo Alves, mais conhecido 

por Tonhão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00449/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Júlia Palato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00450/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vilma Pinheiro da Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00451/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Alayde Pizzi de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00452/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Cláudio de Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00453/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laércio Polletini. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00454/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida de Oliveira Buscarioli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

21 de Outubro 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. 17º) 

Requerimento nº. 00354/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes 

Pavinatto Buzana, pelo transcurso de seu 85º aniversário de nascimento, comemorado dia 

30 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00355/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Antonieta Pavinatto Simão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00356/2014.- Voto de Congratulação com o Deputado 

Estadual e Líder do Governo na Assembleia Paulista, Dr. José Antônio Barros Munhoz, 

pelo 70º aniversário de nascimento comemorado no próximo dia 26 de outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 20º) Requerimento nº. 00357/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Serra, eleito Senador pelo estado de São Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00358/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Geraldo Alckmin, eleito Governador do 

estado de São Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00359/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Beto Mansur, reeleito deputado federal pelo PRB. Autoria. Marcos Paulo da 

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

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00360/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Marcelo Squassoni, 

eleito deputado federal pelo PRB. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00361/2014.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Fausto Pinato, eleito deputado federal pelo PRB. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00362/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Jorge 

Wilson, mais conhecido como "Xerife do Consumidor", eleito deputado estadual pelo PRB. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00363/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Gilmaci 

Santos, reeleito deputado estadual pelo PRB. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00364/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião Santos, reeleito deputado 

estadual pelo PRB. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00365/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Wellington Moura, eleito deputado estadual pelo PRB. Autoria. Marcos Paulo da 

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

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00366/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Tereza Zancheta 

Lazari, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00367/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

Aparecida Fernandes Varotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

recentemente. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00368/2014.- Voto de Congratulação 

com Arthur Mathias de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

hoje, dia 21 de outubro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00369/2014.- Voto 

de Congratulação com o empresário José Francisco de Assis Miranda Filho, o Fran, pela 

brilhante realização do 11º Leilão de Cavalos do Paddock Ranch. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) 

Requerimento nº. 00370/2014.- Voto de Congratulação com toda a comunidade de Barão 

Ataliba Nogueira, pelos seus 123 anos de fundação, comemorados no último dia 15 de 

outubro. 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 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00371/2014.- Oficiar a direção do 

SAAE, solicitando informações quanto a localização e o número de consumidores que 

pagam o mínimo previsto de água. 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 21 de 

Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Requerimento nº. 

00372/2014.- Oficiar a Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações quanto 

ao número de alunos portadores de necessidade especiais na rede municipal de ensino e em 

qual escolas estão matriculados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria que fizéssemos uma 

pausa a fim de discutirmos o Regimento Interno. O vereador possui o direito de 5 minutos 

para explicar a matéria. Gostaria que a sessão fosse suspensa para que possamos discutir o 

assunto. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de 

autoria do nobre Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. Aprovada por unanimidade. 

Ato contínuo, o Sr. Presidente suspende a sessão por 5 minutos. (SUSPENSA). 

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

ALBERTO SARTORI diz o seguinte: “Tendo em vista a solicitação de encaminhamento 

da matéria para a Ordem do Dia de Hoje, de autoria do nobre vereador Maurício Cassimiro 

de Lima, e a solicitação da palavra, de autoria do nobre vereador Rafael Donizete Lopes, 

esclareço que a solicitação da Ordem do Dia prevalecerá. O autor terá seu direito de falar 

na Ordem do Dia. Peço ao Assessor Legislativo para que esclareça o assunto.” A seguir, faz 

uso da palavra o Assessor Legislativo Sr. ELIAS ORSINI: “Boa noite a todos. Com todo 

respeito, a razão não assisti ao vereador Rafael Donizete Lopes. A autoridade na Casa é o 

Presidente da Câmara. Ele constatou que o pedido do líder do prefeito foi executado 

primeiro do que a solicitação do Dr. Rafael. A propositura deve ser encaminhada a Ordem 

do Dia. Desse modo, o vereador terá a oportunidade de discutir a matéria por 10 minutos. O 

Regimento diz em seu artigo 77º, parágrafo 6º, que durante o Expediente é vedada a 

discussão de qualquer matéria, sendo apenas lícito falar apenas um de seus autores somente 

para justificá-la no prazo de 5 minutos. O direito não socorro quem dorme. Você, nesse 

caso vereador, dormiu. O líder do prefeito realizou a solicitação primeiro do que você. O 



presidente da Câmara é autoridade máxima e não pode ser desrespeitado. Obrigado.” A 

seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Simplesmente o inciso que vossa excelência acabou de ler, com todo respeito... O senhor 

não estava no plenário no momento em que foi pedido. Então, quem estava dormindo é o 

senhor. Nesse parágrafo 6º está dizendo que o direito de 5 minutos deve ser disponibilizado 

para que o autor da matéria possa justificá-la. Isso já aconteceu nesta Casa de Leis. Alguns 

vereadores já vieram a esta tribuna para justificar a matéria. Está sendo atropelado e 

cerceado o direito do vereador. Você, senhor presidente, como maior autoridade, me 

desculpe, mas está sendo cerceado, baseado no artigo 77º, capítulo 4º do Expediente, o 

direito do vereador justificar a matéria. Depois qualquer vereador pode solicitar 

encaminhamento para a Ordem do Dia. Desculpe-me, Elias, mas não dormi no ponto. 

Apenas estou fazendo o uso de meu direito como vereador. Ele foi cerceado. Se discuti na 

Ordem do Dia, mas é direito do vereador vir a esta tribuna a fim de justificar a propositura. 

Novamente ressalto que alguns vereadores já justificaram suas proposituras. Já houve casos 

em que antes mesmo do vereador subir a tribuna acabaram solicitando Ordem do Dia. 

Então, cada vereador deve ser respeitado. Está sendo cerceado o meu direito de falar 5 

minutos. A autonomia é do presidente, mas esse vereador repudia veementemente a ação 

pelo fato de meu direito estar sendo cerceado. Sinto-me cerceado. Não estou cochilando ou 

dormindo nesta Casa. Estou tentando justificar uma matéria importante. Somente gostaria 

de justificar a minha propositura. Estão cerceando o direito do vereador. Fica registrado. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte “Não é palhaçada coisa nenhuma. Foi 

pedido Ordem do Dia. Portanto, prevalece a Ordem do Dia. O autor terá seu momento de 

justificar a matéria. Ninguém está cerceando o direito. Se o senhor acreditar que o seu 

direito está sendo cerceado, acredito que você pode recorrer na justiça. Não estou nesta 

Casa para cercear o direito. A Constituição é plena. O direito é de todos. Recorra na justiça. 

Busque o seu direito.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Como diz o nobre vereador Dr. Rafael sobre o 

direito, gostaria de me manifestar. O seu direito acaba onde começa o meu. Fui autor do 

pedido de Ordem do Dia antecipado ao senhor. Todos aqueles que convivem nesta Casa 

sabem que é respeitada a ordem de quem fala. Muitas e muitas vezes quando falava depois 

de alguma situação, respeitei o vereador para que subisse e falasse. O seu direito termina 

onde começa o meu. O meu é o direito de ter pedido à Ordem do Dia. Portanto, respeite o 

meu direito. Obrigado.” 36º) Requerimento nº. 00373/2014.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, informações sobre a indicação nº 494/13, que sugere fornecer marmita quente 

aos funcionários braçais, motoristas e tratoristas da municipalidade. Autoria . Marcos Paulo 

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

“Boa noite a todos. Elaborei a matéria no sentido de buscar algumas informações. A 

indicação 494/2013 é de autoria do nobre vereador Pedro Tadeu Stringuetti. A mesma foi 

aprovada por unanimidade. Portanto, acredito que a matéria é de autoria de todos os 

senhores vereadores. A senhora Maria de Lourdes Lovatto sempre apoia o atual grupo 

político. Ela me cobrou em relação a disponibilização das marmitas. Esta Casa de Leis foi 

favorável a matéria. O Executivo não tomou nenhum tipo de providência. Podemos 

elaborar Indicações e Requerimentos. Cabe ressaltar que o Poder Legislativo não pode 

executar o serviço, mas pode cobrar a execução. Esse é o papel dos vereadores. Peço o 



apoio dos demais colegas. É uma forma de buscar melhores esclarecimentos em relação a 

matéria para disponibilizar aos servidores municipais. Novamente ressalto que a indicação 

é de autoria do nobre vereador Pedro Tadeu Stringuetti. Somente o Poder Executivo pode 

disponibilizar melhores esclarecimentos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 37º) Indicação nº. 00372/2014.- Sugere execução de 

pavimentação asfáltica na Rua Avante Breda em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00373/2014.- Sugere reforma da passarela para pedestres 

localizada entre a Avenida dos Italianos e Rua do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Indicação 

nº. 00374/2014.- Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. Décio da Rocha Carvalho A seguir, pela ordem, o vereador 

Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 

À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro 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: 40º) Ministério 

da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM268403/2014: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no 

valor de R$ 217.746,70. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Ministério da Educação. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM268402/2014: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

115.950,12. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM287630/2014: 

Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 

216.786,26. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Prefeitura Municipal de Itapira: 

Decreto nº 161, de 16 de Outubro de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) 

Maria de Fátima Gambaro: Manifestação de agradecimento. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos ao Parecer. 45º) PARECER nº. 

142/2014.- Ao Projeto de Lei nº 95/2014. RELATOR: Luiz Antonio Machado. 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 95/2014, de 



autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 216.786,26", 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 21 de outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais matérias, 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 primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0021/2014.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 21/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa e Supressiva nº 

01/2014. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 21/2014. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a 

Emenda Modificativa e Supressiva nº 01/2014. Aprovadas em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 21/2014, A 

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA Nº 01/2014. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0022/2014.- Atualiza o subsídio dos 

Agentes políticos municipais. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Pela Ordem o 

Vereador Rafael Donizete Lopes, solicita Vistas da matéria. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0092/2014.- Denomina de Josefina Aparecida Tofanello de Mattos 

(Gilza) a Casa da Gestante do Hospital Municipal de Itapira. 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 92/2014. Aprovado por unanimidade. A 

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

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

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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 92/2014. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0095/2014.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 216.786,26. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 



Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse projeto de lei já foi lido no 

Expediente. O projeto Brasil Carinhoso é o Brasil Sem Miséria. A miséria no Brasil atinge, 

principalmente, as crianças e adolescentes. É um programa que atende a parte social dos 

cidadãos. Esse dinheiro chegou para a Educação. É uma forma dos serviços de Educação 

chegar até a população pobre. O objetivo é incentivar o aumento da quantidade de vagas 

direcionadas as crianças de 0 a 48 meses, em especial, as beneficiarias do bolsa família nas 

creches públicas ou conveniadas com o Poder Público e com recursos de induzir a melhora 

do atendimento as crianças e suas famílias. O MEC antecipa os valores do fundo de 

manutenção de desenvolvimento da Educação Básica para as vagas em novas turmas de 

educação Infantil abertas pelos municípios e pelo Distrito Federal. Com isso os municípios 

não tendem a esperar pela divulgação dos resultados do senso escolar da educação básica 

para receber os recursos. O MDS repassa 50% mais recursos por vaga ocupada por crianças 

beneficiarias do Bolsa Família em creches públicas ou conveniadas. Esse recurso adicional 

pode ser utilizado para custear a alimentação e cuidados pessoais das crianças. Essas duas 

medidas vem a se somar com o financiamento para a construção de novas creches que o 

MEC já proporciona por meio do programa pró-infância. Além das ações mencionadas 

acima o valor repassado para a alimentação escolar de todas as crianças matriculadas em 

creches públicas e conveniadas com o Poder Público foi ampliada pelo MEC em 66%. O 

programa da saúde na escola será estendido às creches e pré-escolas. Assim, teremos 

crianças bem alimentadas, saudáveis e estimuladas para desenvolverem todas as suas 

potencialidades como cidadãos plenos. É um programa muito bom. Precisamos colocar em 

prática, pois o projeto já foi votado no ano passado. Peço o voto favorável dos senhores 

vereadores. O dinheiro já está disponível no Fundo Nacional de Desenvolvimento. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 95/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00328/2014.- 

Voto de Congratulação com a diretoria do Clube de Campo Santa Fé, assim como seus 

associados, pelo brilhante evento comemorativo aos 53 anos da agremiação. Autoria: 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 328/2014. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00329/2014.- Voto de Congratulação com a 

Associação Comercial e Empresarial de Itapira (ACEI), pela realização do 3º Passeio 

Ciclístico. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

329/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00330/2014.- 

Congratulação com a Sr. Edson Cachiba, o Shiô, pela inauguração da nova casa de eventos 

da cidade, a "Onix Eventos". Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador 

Juliano Feliciano requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 



adiada para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00349/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. José de Oliveira Barretto 

Sobrinho, pelo transcurso de seu 79º aniversário de nascimento celebrado dia 05 de 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 349/2014. 

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

ALBERTO SARTORI: “Parabéns ao senhor Barreto. Ele é um grande exemplo para 

todos. Tive o privilégio de ser seu aluno e de conviver com você. É uma pessoa 

maravilhosa. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00352/2014.- Voto de 

Congratulação com o Coral Cidade de Itapira e demais grupos pela brilhante realização do 

XXIII Encontro de Corais realizado na Matriz Santo Antônio. 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. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Outubro de 2014. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00370/2014.- Voto de 

Congratulação com toda a comunidade de Barão Ataliba Nogueira, pelos seus 123 anos de 

fundação, comemorados no último dia 15 de outubro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartoti requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Outubro de 2014. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00371/2014.- Oficiar a 

direção do SAAE, solicitando informações quanto a localização e o número de 

consumidores que pagam o mínimo previsto de água. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima solicita vistas da matéria. 

DESPACHO: VISTAS AO VEREADOR MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00372/2014.- Oficiar a Secretaria 

Municipal de Educação, solicitando informações quanto ao número de alunos portadores de 

necessidade especiais na rede municipal de ensino e em qual escolas estão matriculados. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Esse requerimento faz referência as nossas crianças que 

apresentam necessidades especiais e com mobilidade diminuída. Elas são assistidas pela 

rede municipal de ensino. Através de alguns pais de alunos... Existe uma determinação a 

nível federal, através do Ministério da Educação, que diz sobre a obrigatoriedade da 

presença de um professor adjunto nas salas que possuem alunos com necessidades 

especiais. Algumas pessoas e pais de alunos portadores de necessidades especiais tem 

informado que existem salas no município que não possuem o professor adjunto. Isso está 

caminhando em discordância com a determinação de âmbito nacional. Então, gostaria de 

receber essas informações a fim de saber sobre a quantidade de alunos portadores de 

necessidades especiais e suas respectivas salas de aula. Gostaria de saber o motivo da 

ausência dos professores adjuntos nas salas de aula. A professora titular deve cuidar da sala 



de aula por completa. O aluno com necessidades especiais deve ser assistido de forma mais 

presente. É importante a presença do aluno portador de necessidades junto às escolas. Esse 

tipo de aluno deve ser trazido junto ao convívio dos demais alunos. É uma forma de 

representar os alunos especiais como seus familiares gostariam. A integração junto a 

comunidade é muito importante. Certamente o convívio com os demais alunos é muito 

importante, pois contribuirá para o desenvolvimento dos mesmos. Os estudos médicos 

comprovam que esse tipo de atitude contribui muito para o desenvolvimento das crianças 

especiais. É uma lei federal muito importante que deve ser seguida. Todos devem ser 

beneficiados. Os pais querem que seus filhos aprendam e interajam com a sociedade. Em 

minha visão de médico e cidadão, acredito que esse tipo de criança merece maior atenção 

da Secretaria Municipal de Educação. A presença do professor adjunto junto as crianças 

com necessidades especiais é muito importante. A lei deve ser respeitada. A formação 

dessas crianças é de fundamental importância. A Secretaria Municipal de Educação está 

amparada pela lei federal. O mínimo que devemos fazer é constatar o número de alunos e 

em quais salas os mesmos estão. É uma forma de trazer o benefício junto ao aluno. A 

determinação deve ser cumprida, pois é essencial para a formação dos alunos portadores de 

necessidades especiais. Nada mais justo saber o número e, principalmente, onde estão esses 

alunos. Os vereadores devem se unir para que esse benefício seja concretizado. Caso exista 

algum tipo de deficiência, acredito que a mesma deve ser resolvida. Os alunos merecem 

total apoio e amparo desta Casa de Leis. Peço o voto de todos os senhores vereadores. 

Espero um retorno rápido da Secretária. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima solicita vistas da matéria. DESPACHO: VISTAS AO 

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

21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a 

Indicação nº 00365/2014.- Sugere inversão de lado do estacionamento de moto na Rua 

Campos Salles. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Nenhum vereador para fazer uso da 

palavra o Sr. Presidente colocar em única discussão a Indicação nº 365/2014. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram favorável a matéria. A solicitação 

de vistas seria no sentido de recorrer a presença do Secretário para melhores 

esclarecimentos. Parabenizo a todos os vereadores pela aprovação unânime da matéria. 

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

Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única 

discussão a Indicação nº 00367/2014.- Sugere isenção do Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU) às pessoas que, comprovadamente, tenham sido diagnosticadas com algum 

tipo de câncer ou submetidas ao tratamento de hemodiálise. Autoria: César Augusto da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Outubro de 2014. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00373/2014.- Sugere reforma da 

passarela para pedestres localizada entre a Avenida dos Italianos e Rua do Cubatão. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Elaborei a matéria devido a solicitação de alguns 

cidadãos. A referida passarela já passou por reformas, mas a mesma está sofrendo com a 



ação dos vândalos. Algum tipo de fiscalização deve ser realizada a fim de inibir a ação dos 

vândalos. A adequação do corrimão é de fundamental importância para a segurança da 

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

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

Indicação nº. 373/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00374/2014.- Sugere 

implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: Joilson Batista Militão da 

Silva. Décio da Rocha Carvalho Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 374/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 21 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. 


