
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 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. 

Venho a esta tribuna para agradecer a administração pelo trabalho que vem sendo realizado. 

Mesmo o prefeito dizendo que esqueceu da revitalização do Betinho... A ideia partiu desta 

Casa através de uma indicação. Cabe ressaltar que um abaixo assinado foi anexado junto a 

matéria. A propositura foi acolhida por todos os senhores vereadores. Parabenizo os 

senhores vereadores pela aprovação unânime da matéria. Parece-me que no 

pronunciamento do prefeito, o mesmo acabou dizendo que ele ficou sabendo há apenas um 

mês. Não é bem assim. Será que as indicações não estão sendo encaminhadas ao Poder 

Executivo desde o mês de maio? Fica uma dúvida. Creio que as indicações estão sendo 

encaminhadas corretamente. Os funcionários desta Casa encaminham corretamente as 

matérias aprovadas nesta Casa. Outras indicações elaboradas no ano passado também foram 

acolhidas pelos senhores vereadores. Até mesmo o presidente desta Casa já fez algumas 

cobranças na legislatura passada. Parabenizo a todos, pois a população está cuidando do 

espaço revitalizado. Como não é a primeira inauguração que está sendo entregue, gostaria 

que as lixeiras fossem providenciadas. O lixo não pode ser jogado nas vias públicas. 

Também quero parabenizar o Padre Érique. Ele se encontra na Igreja São Judas Tadeu. 

Vários bairros participam dos trabalhos desta paróquia. Hoje de manhã ocorreu a queima de 

fogos. Às 15:00 horas ocorreu a missa dos enfermos. Várias ocasiões ocorrerão na Igreja 

São Judas Tadeu. Todos os dias a igreja está lotada. Gostaria de parabenizar o empenho do 

Padre Érique, assim como todos aqueles que fazem parte da paróquia. Não posso deixar de 

registrar os meus parabéns direcionados a atual presidenta de nosso país, Sra. Dilma 

Rousseff. Parabenizo, desde já, o novo governo que se iniciará a partir de 2015. Meus 

parabéns também se estendem ao senador do PRB que se candidatou como governador. Ele 

não conseguiu se eleger, mas alcançou mais de 3 milhões de votos. Parabenizo o Marcelo 

Crivela pelo empenho e dedicação. O presidente do partido também está de parabéns por 

acompanhar a situação das eleições. Como convidei todos os vereadores para visitarem as 

UBSs de nossa cidade... Hoje pude estar visitando a UBS do bairro Nosso Teto. Fiquei 

sabendo que uma nova obra já se encontra trincada. A empresa responsável deve ser 

cobrada a fim de refazer o serviço. A população não deve ser penalizada. Oferecendo uma 

estrutura de qualidade a população, com toda certeza o número de pacientes no Pronto 

Socorro diminuirá. A municipalidade deve analisar a situação. Quero parabenizar todas as 

pessoas envolvidas na política. Vamos torcer para que haja um bom governo. Queria deixar 

registrada a implantação de iluminação na Rua Bélgica. A iluminação também deve ser 



levada até a Rua Minervina, Condomínio dos Bilatos e, principalmente, até onde está sendo 

cobrada a taxa de iluminação pública, mas não existe nenhum tipo de iluminação. Estão 

cobrando a taxa sem iluminação pública. Elaborei algumas indicações relacionadas ao 

horário flexível de alguns departamentos. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” A 

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

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

funcionários desta Casa. Saúdo, nesta oportunidade, os suplentes de vereadores Tiago 

Fontolan e o Toninho Marangoni. Falando nos feitos desse final de semana, gostaria de 

dizer que ocorreu a reinauguração das obras do museu histórico e pedagógico Virgolino de 

Oliveira. As peças ainda não estão nos seus devidos lugares, mas estamos trabalhando para 

que tudo ocorra corretamente. Parabenizo a equipe da Cultura que também está trabalhando 

arduamente para que o museu seja, tão logo, reestabelecido com todo seu acervo. Deixo um 

abraço a toda equipe da Cultura liderada pelo Sr. Marcelo Iamarino. Estivemos prestigiando 

a reforma do Ginásio Prefeito Benedito Alves de Lima, mais conhecido como o Itapirão. O 

empreendimento ficou lindo. Foram gastos quase R$ 800.000,00. Haverá um grande 

retorno porque as crianças, jovens e adultos usufruirão daquele benefício. O nosso prefeito, 

quando assumiu a Prefeitura, já tomou as providências necessárias para que os trabalhos de 

reforma fossem concretizados. Cabe ressaltar que o Prefeito Benedito Alves de Lima foi 

um homem digno e ético. Essa homenagem foi feita há muitos anos e prevalece até os dias 

atuais. Outro assunto está relacionado ao desfile do dia 24 de outubro. Inúmeras escolas e 

grupos do município participaram desse importante evento. Parabenizo a todos que 

participaram desse evento. As apresentações foram muito aplaudidas. Agradeço e 

parabenizo o empenho e dedicação da Secretária de Educação, Sra. Flávia. Parabenizo 

Itapira pelos seus 194 anos de existência. Também gostaria de parabenizar o pessoal do 

Rotary Club pela participação. Com referência ao complexo esportivo Betinho, gostaria de 

dizer que os trabalhos ficaram muito bons. É uma reivindicação vinda de certo tempo. Sem 

dúvidas todas elas são encaminhadas ao Poder Executivo através dos funcionários deste 

Legislativo. Tenho um pedido feito no ano de 2012 relacionado a revitalização do 

complexo do Betinho. É uma reivindicação da população. Muitas pessoas que residem 

naquelas imediações reclamaram da situação. Uma academia ao ar livre será denominada 

como Raquel. Ela era esposa do Ponacci. Quanto ao campo, acredito que, tão logo, as 

melhorias serão concretizadas. As lixeiras também serão instaladas. Pedimos a população 

daquele bairro para que nos ajude a fiscalizar para manter o local bonito como se encontra. 

Cabe ressaltar que uma ONG está desenvolvendo um importante trabalho com as crianças 

daquela região. Vários tipos de trabalhos estão sendo desenvolvidos. Agradeço o prefeito 

pelo importante trabalho realizado em nossa cidade. Aproveito a oportunidade para 

informar que, tão logo, a Praça da Justiça também passará por uma revitalização. Outro 

assunto está relacionado a Casa da Gestante. Estivemos marcando presença nessa 

importante inauguração. É um local onde acolherá as gestantes de nossa cidade. O nome da 

Gilza foi colocado para homenageá-la. Várias pessoas marcaram presença no evento. Deixo 

registrado o meu grande abraço direcionado a equipe da Saúde. Parabéns a todos. As 

futuras mamães serão bem acolhidas. Também gostaria de parabenizar os moradores de 

Barão Ataliba Nogueira pelo transcurso de mais um aniversário de fundação do bairro. 

Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 



PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Gostaria de comentar, 

brevemente, sobre a falta de materiais que ocorre nas Unidades Básicas de Saúde. O Brasil 

é enorme e pobre. Não podemos fugir da realidade. Sempre faltará alguma coisa. Sempre 

haverá comentários sobre o assunto. A maior parte da verba destinada a Saúde de nosso 

país é encaminhada para o tratamento de doenças crônicas. Infelizmente, o caminho que 

leva a Saúde é bem mais difícil que o caminho que leva a doença. Então, sempre teremos as 

doenças crônicas para afetar o orçamento da Saúde. Queria fazer jus ao serviço de obras de 

nossa cidade pelo trabalho finalizado na Avenida dos Italianos. Houve comentários no 

sentido de que ocorreu um recapeamento asfáltico. Não é bem a realidade. Foi feito um 

serviço de vulto. Foi feita uma caixa pesada para aguentar o trânsito de veículos pesados 

como caminhões e carretas. Haja vista que é uma via que recebe a entrada de muitos 

caminhões. Como é um terreno pantanoso situado ao lado de um rio, acredito que foi 

realizado um serviço muito bem feito. A obra foi estimada em R$ 2.800.000,00. Portanto, 

não foi um simples recapeamento. Sobre a questão da Saúde, gostaria de dizer que estou à 

disposição para conversar. 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 cumprimentar a todos 

em nome de meus amigos Alair e Tiago Fontolan. Muito obrigado pela presença de todos. 

Inicialmente, pegando a deixa do Dr. Pedro sobre a Saúde, há três sessões passadas existiu 

um questionamento sobre o PSF na Vila Ilze, no qual fui buscar melhores informações. 

Todas as ruas, em questão, que foram citadas como não integrantes do programa do PSF, 

estão sendo abrangidas. Fui um pouco mais a fundo para descobrir melhores informações. 

Atualmente o bairro da Vila Ilze é coberto em 100% de suas vias através do PSF. Com a 

vinda do programa Mais Médicos foi instituída a terceira equipe do PSF. Todas as ruas , 

sem exceção, estão sendo cobertas pelo programa. Temos que notar e parabenizar a gestão 

pelo seu empenho e dedicação. Comparando a gestão anterior com a atual podemos dizer 

que a administração anterior cobria 47% da população Itapirense. Um pouco mais de um 

ano e meio de governo estamos cobrindo 75% da população Itapirense. Temos que ter um 

parâmetro. Baseado nessas informações é notório que a atual administração está de 

parabéns. A meta é 100% da população até o final da gestão. Estamos trabalhando para que 

isso se concretize. Não é uma situação fácil. A equipe Saúde Família possui sua parte 

administrativa. O Dr. Pedro sabe muito bem dessa situação. A gestão não é simples, mas os 

benefícios podem ser notados em nossa sociedade. Esse aumento é muito expressivo. A 

população Itapirense está sendo muito bem beneficiada, principalmente a população mais 

carente. O vereador Dr. Pedro é um dos médicos que visitam as residências do bairro da 

Vila Ilze e imediações. Falando, ainda, na questão da Saúde, foi levantada uma situação 

sobre as cortinas do Hospital Municipal. Gostaria de informar a população que os brises já 

estão sendo instalados. O trabalho não foi finalizado porque o Hospital Municipal é 

enorme. É um trabalho que demanda de uma equipe técnica especializada. Voltando para 

aquilo que o vereador Marcos Paulo disse sobre a taxa de iluminação pública, gostaria de 

dizer que a taxa de iluminação pública se influencia na iluminação pública em geral. A 

pessoa que convive e transita dentro das vias de nossa cidade também está usufruindo da 

iluminação pública. Pude verificar essa situação dentro da Constituição sobre definição de 

taxas de iluminação pública. A taxa de iluminação pública não é aquela que é colocada 



defronte a sua casa. A gestão José Natalino Paganini vem buscando as maneiras para 

conseguir iluminar toda a cidade, inclusive os condomínios e chácaras. Primeiramente, 

acredito que a regularização deve ser feita. Essa situação já está sendo feita. A partir da 

legalização a administração poderá tomar as medidas cabíveis na medida do possível. 

Gostaria que ficasse claro nesta Casa que a taxa de iluminação pública não se refere ao 

poste situado defronte as nossas residências, mas sim em toda cidade. Envolve todas as ruas 

que são percorridas. Então, não é apenas aquilo que fica defronte as residências, mas sim 

aquilo que você acaba usufruindo. Para as pessoas de bom entendimento, acredito que as 

mesmas conseguem entender essa singularidade. Elas conseguem compreender a situação. 

Outros, infelizmente, não entendem porque são tapados. São pessoas que acabam não 

conseguindo perceber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Obrigado.” Não havendo 

mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

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

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

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 35ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de Outubro de 2014. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 28 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 ao Projeto de Lei Complementar. 2º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0023/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de 

imóveis à empresa PROBEM ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura das Emendas. 3º) Emenda Modificativa de 

nº. 0001/2014 ao Projeto de Lei nº 93/2014.- Altera o § 1º do artigo 2º do Projeto de Lei 

nº 93/2014. . Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos 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.  

4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00455/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Neide Simonetti de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00456/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Lopes da Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00457/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Carmem Tacasse Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00458/2014.- 



Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Maria Francisco. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

Pesar nº. 00459/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vilma de Oliveira Ferreira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00460/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Etelvina de Jesus Antunes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro 

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

00461/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elizete Carneiro Baratella. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00462/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Parreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro 

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

00463/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Carlos Bento. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00464/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Lázara dos Santos Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00465/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivonete Aparecida Pereira Lima. Autoria. Pedro Tadeu 

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

Caio", aos 28 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e 

a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. (SUSPENSA) 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário para que faça a leitura das matérias constantes do Expediente. 15º) Indicação nº. 

00375/2014.- Sugere alteração de ponto de ônibus existente na rua Pedro Maniezzo, altura 

do número 251, Jd. Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Indicação nº. 00376/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito Municipal, estudos para manter abertas no horário de almoço as Secretarias de 

Educação, de Promoção Social e o Procon, instalando o regime de revezamento. 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 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 



Presidente. 17º) Indicação nº. 00377/2014.- Sugere implantação de mão única de direção 

na Rua Miguel Couto, a partir da esquina com a Rua Gal. Couto Magalhães, próximo a 

cancha de bocha da Vila Boa Esperança. Autoria. César Augusto da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Indicação nº. 

00378/2014.- Sugere implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Fenízio 

Marchini, próximo a rotatória Gal. Baden Powell. Autoria. César Augusto da Silva.  

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

28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Indicação nº. 

00379/2014.- Sugere construção de um playground no Parque Santa Bárbara. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 20º) Indicação nº. 00380/2014.- Sugere construção de canaleta para 

escoamento da água da chuva na rua Romildo Colferai, em Eleutério. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Indicação nº. 00381/2014.- Sugere construção de pista dupla, separadas por canteiro 

central, dotada de haste de iluminação e calçadão em toda extensão do antigo leito da 

Fepasa para prática de atividade física. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Indicação nº. 00382/2014.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público do município de José Coutinho de Oliveira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 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: 23º) Sebastião Bonatelli e Família: Manifestação de 

agradecimento pela elaboração do Voto de Pesar da Sra. Giselda Gomes Bonatelli. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Deputado Rogério Nogueira: Cópia fiel do 

Requerimento nº 2110 de 29/09/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo: Ofício CGCRRM nº 1901/14; TC-2171/003/08. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. 

Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara 

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o 

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

municipais. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, o adiamento da matéria 

para a próxima sessão. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 22/2014. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César 



Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 

Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) 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 para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 352/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 370/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 371/2014. Rejeitado 

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

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Esse requerimento foi elaborado a fim de constatarmos quantas pessoas 

consomem o mínimo ou até menos que o mínimo. Seria uma forma de parabenizarmos as 

pessoas que estão economizando a preciosa água. Lamento sobre a votação dos senhores 

vereadores. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 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. 

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

única votação o Requerimento nº. 372/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico extremamente 

revoltado e decepcionado porque várias escolas... Isso é uma determinação federal. Várias 

escolas não possuem professores adjuntos. Cabe ressaltar que essas escolas possuem alunos 

com deficiência e necessidades especiais. Então, gostaria que os vereadores que rejeitaram 

a solicitação buscassem melhores informações. A matéria somente solicita melhores 



informações. Vossas excelências deveriam correr atrás. Já que através de ofício esta Casa 

de Leis não acata a solicitação... Isso é revoltante porque uma lei federal não está sendo 

cumprida. Cada vereador que votou contra deve disponibilizar melhores informações aos 

pais de alunos. É revoltante porque essas pessoas merecem um pouco mais de respeito de 

quem os representa. Precisamos disponibilizar esse tipo de esclarecimento a toda 

população. As pessoas merecem respeito, principalmente as pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Isso será encaminhado para o Conselho Municipal do Deficiente 

Físico. O município de Itapira deve ficar ciente sobre a negativa da matéria. É revoltante, 

líder. São as pessoas portadoras de necessidades. É um requerimento. Vocês deveriam 

explicar essa situação para a sociedade. É revoltante e preocupante. É uma falta de 

sensibilidade por parte dos vereadores. Poderia ser um familiar de vocês. Obrigado.” A 

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

ao requerimento de autoria do nobre vereador Rafael porque sabemos que nesta 

municipalidade está acontecendo alguns problemas relacionados as pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Várias salas de aula possuem crianças especiais. A presença do 

professor adjunto é muito importante para os estudos das crianças especiais. Por esse 

motivo votei favorável a matéria. Números devem ser levantados para que possamos tomar 

medidas cabíveis. Estudos devem ser realizados. Nobre vereador Rafael, gostaria de 

informá-lo que estarei a disposição para visitar as escolas de nossa municipalidade. 

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

LIMA: “Primeiramente as informações podem ser requeridas através de várias maneiras. O 

Conselho Municipal, o qual faz parte, possui essas informações. Além de tudo, existe uma 

lei que beneficia e valoriza os professores municipais com o aumento de 10% no salário e 

das vantagens fixas em escolas e salas de aula que possuem crianças portadoras de 

necessidades especiais. Então, o município olha pelos professores e alunos. As 

necessidades especiais possuem vários parâmetros. Um aluno com necessidade especial 

pode ser desde um aluno sindrômico ou até mesmo amputado. Possui variações em suas 

análises. Há necessidade ou não para se adequar a lei federal que diz que existe a 

necessidade do professor ajunto ou não. Por esse motivo, é meu voto.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) 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, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Essa indicação do nobre vereador já 

esteve nesta Casa de Leis no ano passado. Caso não esteja enganado, acredito que a mesma 

foi rejeitada com justificas vagas. Acho que a pessoa doente e portadora de neoplasia ou 

câncer certamente, além de não aceitar, também ficaria indignada. Muitas pessoas com 

câncer já possuem um enorme estigma porque a neoplasia ou câncer não atinge somente a 

pessoa, mas sim a família toda. Várias pessoas que se fazem presentes nesta Casa já 

passaram por situações que servem como exemplo. Quando essas pessoas iniciam 

tratamento, acredito que a realização do mesmo é muito distante. Muitas pessoas tem que 

gastar dinheiro do próprio bolso, inclusive para se alimentar. Recordo-me muito bem que 

foi solicitado pelo vereador César o kit lanche direcionado a essas pessoas. Acredito que a 



matéria também foi rejeitada. Acho que precisamos fazer uma autoanálise em relação ao 

que estamos fazendo nesta Casa como representantes da população. É o mínimo que as 

pessoas pedem. Tenho certeza que o nobre vereador, quando elaborou a matéria, não a fez 

pensando em uma indicação para se promover. Certamente a matéria foi baseada na 

solicitação vinda da população... Aparte concedido ao Vereador Sr. César Augusto da 

Silva: Várias pessoas solicitaram o pedido. Meu tio passou por muitos problemas. 

Infelizmente, o mesmo acabou falecendo. Muitos falam que o governo paga tudo. Acredito 

que não paga tudo. Vejo o que as pessoas com câncer gastam em minha farmácia. Os 

vereadores devem repensar na situação. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado por 

complementar a minha fala. Essas pessoas, muitas vezes, vão realizar o tratamento fora do 

município. Muitas delas necessitam entrar na justiça para conseguirem o medicamento. 

Inclusive, foi matéria jornalística dos três órgãos de imprensa do município. Essas pessoas, 

muitas vezes, são orientadas de forma errônea. Como médico e vereador, gostaria que a 

população Itapirense tivesse esse entendimento. A responsabilidade desses medicamentos é 

do Estado de São Paulo. Muitas vezes as pessoas entendem que o município está negando 

quando na realidade é o Estado. Muitas pessoas entram na justiça a fim de receber os 

medicamentos. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Caso não olharmos para essas 

pessoas, gostaria de saber para quem vamos olhar. São pessoas que servem de exemplo 

porque elas lutaram muito. Nesse momento vejo que a indicação será aprovada. Espero que 

o Executivo tenha a sensibilidade e serenidade de poder, ao menos, chamar essas pessoas 

para conversar. Pagamos muitos impostos, pois trabalhamos 147 dias no ano para somente 

pagar imposto. O restante é o que sobra para sobrevivermos. Estudos devem ser realizados. 

É notório que isso é fácil de qualificar e quantificar, pois já existem estudos dentro da 

Secretaria de Saúde em relação ao assunto. O planejamento deve ser de forma que essas 

pessoas sejam beneficiadas. Vejo que a isenção de multas é disponibilizada para quem está 

com o IPTU atrasado. É uma situação muito importante. Espero que dentro do orçamento 

de 2015 haja, ao menos, a sensibilidade do Executivo em ter conversado com essas pessoas. 

Lamento a desaprovação da matéria no ano passado. Devemos analisar o objeto de cada 

matéria. Vote contra, mas apresente argumentos plausíveis. Tenho observado que ninguém 

disponibiliza seu ponto de vista. Parece que as opiniões já vêm preestabelecidas. No ano 

passado essa matéria foi rejeitada. A população merece ser respeitada e informada. Temos a 

obrigação de representar 100% da população Itapirense. Discutimos a questão de nosso 

aumento. Portanto, outras coisas mais importantes também devem ser discutidas. Peço a 

colaboração de todos. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. A sessão foi suspensa no início dos 

trabalhos a pedido de um vereador. Os vereadores se reuniram para discutir o teor da 

indicação. Achamos de grande importância a matéria. A indicação será aprovada em 100%. 

Sabemos do trabalho que vocês realizam. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de 

lembrar algumas situações que ocorrem dentro do município. Inauguramos um Centro de 

Mastologia. Vejo as pessoas integrantes da Pétalas de Rosa. São membros que realizaram a 

marcha do câncer de mama. Foi muito discutido até mesmo sobre o mamógrafo. Os 

representantes da Pétalas de Rosa que aqui estão sabem da importância do Centro de 

Mastologia. O respectivo Centro de Mastologia foi até apedrejado devido ao fato de o 



mesmo ainda não possuir o mamógrafo. O município está correndo atrás. Cabe ressaltar 

que temos médicos especialistas que fazem com que esses exames proporcionem o 

acolhimento das pessoas. O município está de olhos abertos, pois está buscando recursos a 

fim de comprar novos equipamentos. O primeiro passo foi dado através do Centro de 

Mastologia. Podemos fazer a requisição de um mamógrafo para desenvolvermos os 

trabalhos de forma melhor. Tenho certeza que todos os vereadores aprovarão a matéria.  

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Somente gostaria de comentar uma coisa muito 

simples. Está escrito o seguinte na indicação: “Com algum tipo de câncer.” Costumo dizer 

que quem não teve câncer, tem ou terá. A maior parte deles morrerá junto a nós pela idade. 

Respeito muito as pessoas portadoras de câncer grave, mas acredito que convivemos muito 

bem com a grande maioria dos cânceres sem nenhuma patologia perceptível ou sem 

comprometer a capacidade laborativa do individuo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Indicação nº. 367/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela 

aprovação da matéria. Esperamos que o prefeito cumpra sua parte. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de pedir 

desculpas ao vereador César por ter votado contrário a matéria no ano passado. Obrigado.” 

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

28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão a 

Indicação nº 00375/2014.- Sugere alteração de ponto de ônibus existente na rua Pedro 

Maniezzo, altura do número 251, Jd. Itamaracá. Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo 

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

Indicação nº. 375/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00376/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito Municipal, estudos para manter abertas no horário de almoço as Secretarias 

de Educação, de Promoção Social e o Procon, instalando o regime de revezamento. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Elaborei a 

indicação devido a solicitação de muitas pessoas. O horário de almoço é o único horário 

que os cidadãos possuem para resolver alguns problemas. Portanto, é de fundamental 

importância a continuidade dos trabalhos das repartições públicas no horário de almoço. É 

o único horário que os cidadãos possuem para reivindicar seus direitos. Peço a colaboração 

de todos. Nada mais justo colocar as repartições públicas de plantão. Obrigado.” 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Outubro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00377/2014.- Sugere implantação de 

mão única de direção na Rua Miguel Couto, a partir da esquina com a Rua Gal. Couto 

Magalhães, próximo a cancha de bocha da Vila Boa Esperança. Autoria: César Augusto da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 


