
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de novembro de 2014. Presidente: 

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

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

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

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

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

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente abre a palavra ao Pastor Edson Laércio de Oliveira para que faça uma oração. 

Isto feito, 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, funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para agradecer a 

todos os participantes desta última eleição. Passamos pela reta final. Desse modo, pude 

prestar contas em relação aos gastos referentes a minha campanha. Minhas contas estão em 

ordem. Graças a Deus tudo está correto. Os valores podem ser encontrados através de 

pesquisa na internet. Posso dizer que meus gastos atingiram em torno de R$ 4.000,00. 

Gostaria de deixar claro que nenhum empresário chegou a me patrocinar durante a 

campanha. Os cidadãos podem analisar as contas através do site do TSE. Tudo está 

declarado. Também venho a esta tribuna para falar a respeito dos desligamentos do grupo 

da situação. O desligamento deste vereador foi efetuado em uma sessão extraordinária. 

Antes da leitura das matérias foi feito um pronunciamento a respeito de meu desligamento. 

Vamos racionar. Naquele mesmo dia o que estava acontecendo em Itapira, mais 

precisamente na Bike e Cia? Haveria um encontro político. Na época era candidato a 

Deputado Federal. Por que o meu desligamento foi realizado nesse mesmo dia? Aqui foi 

falado que eu não era mais enquadrado no perfil e tudo mais. Fiquei sabendo somente na 

realização da sessão. Ninguém teve a coragem de me informar anteriormente e de justificar 

o desligamento. Os dias foram passando. Agora ocorreu outro desligamento do PRB em 

nossa municipalidade. A Lurdinha estava trabalhando na academia de saúde e acabou sendo 

desligada. Até hoje o prefeito não disse quem está fazendo os desligamentos. Quando 

foram fazer a união dos partidos, acredito que todos foram chamados para conversar. 

Gostaria de saber o porquê não informaram a Lurdinha. É muito estranho a realização dos 

desligamentos nesta municipalidade. Não está havendo transparência. Com o meu 

desligamento e o desligamento da presidenta, gostaria de saber como ficará a situação do 

líder do PRB nesta Casa de Leis. O líder do partido é o Juliano. Gostaria de saber o 

posicionamento do nobre vereador. Outro assunto que gostaria de abordar é que na data de 

hoje estarei entrando com alguns requerimentos e indicações direcionados ao prefeito 

municipal. As matérias estão solicitando melhores informações sobre o consórcio do 

SAMU. Peço o apoio de todos os senhores vereadores. Como vereadores devemos 

fiscalizar o dinheiro público. Peço desculpas ao pessoal do SAMU, pois hoje entraria um 

requerimento relacionado aos 30%. O requerimento que entrará na próxima semana em 

relação ao pessoal do SAMU faz referência a um projeto de lei implantado no município de 

Araraquara. O projeto de lei é de autoria exclusiva do prefeito municipal de Araraquara. 



Por esse motivo estou entrando através de requerimento. Desse modo, outros vereadores 

não vão dizer que estou gerando gastos para o município. É uma forma de o prefeito 

elaborar o projeto e enviar até este Legislativo. “Estabelece a criação de adicional de risco 

aos servidores municipais que prestam serviços no Serviço de Atendimento Médico de 

Urgência (SAMU) e dá outras providências.” O percentual é de 30% onde recairá no salário 

base do servidor. Os funcionários do SAMU estão solicitando as possíveis adequações. A 

solicitação somente entrará na próxima sessão. Peço desculpas para os profissionais do 

SAMU, pois não tive tempo hábil de desenvolver a matéria. Na próxima semana a matéria 

estará entrando em pauta. Quero deixar frisada a seguinte situação: Mesmo com a vinda das 

chuvas, gostaria de solicitar a economia de água da população em geral. Não sabemos qual 

o período correto das chuvas. Vamos economizar água. A Sabesp está fazendo o seguinte: 

Caso a pessoa economizar 20%, a mesma receberá 20% somados a 10% de desconto. É 

uma forma de gratificação. A Prefeitura Municipal deve possuir fiscalizadores caso decida 

penalizar os cidadãos que estão desperdiçando água. Com esse tipo de contrapartida, 

acredito que a maior parcela da população economizará água a fim de receber algum 

desconto em suas faturas mensais. Como já foi vistado o requerimento que solicita 

melhores informações sobre esse tipo de procedimento... Peço o apoio dos demais 

vereadores. Devemos parabenizar os cidadãos que estão economizando água. Obrigado e 

boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e 

falada, funcionários desta Casa. Primeiramente gostaria de informar a população que estarei 

fazendo um requerimento nesta noite solicitando melhores informações sobre o Centro de 

Fisioterapia de nosso município. Por minha indicação e do nobre vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima, gostaria de dizer que no ano passado cobramos a Secretaria de Saúde 

com relação a ampliação do Centro Fisioterápico da Vila Ilze. Houve a reforma. Alguns 

aparelhos novos chegaram, mas pude observar nos últimos dias que estamos com uma fila 

de espera de, mais ou menos, dois meses para que os pacientes possam realizar o 

procedimento de fisioterapia. É um enorme tempo quando se trata de pacientes que 

necessitam do procedimento de fisioterapia. Tem se dado prioridade para os pacientes da 

área de neurologia. São pacientes com sequelas de derrames e patologias neurológicas. 

Precisamos encurtar esse tempo para que outras especialidades... Falo isso porque a área de 

ortopedia e traumatologia fazem parte de meu trabalho. O tempo deve ser o mínimo 

possível. Vejo a importância de ser entregue a reforma, mas preocupa-me porque somente a 

reforma não trará melhorias para a sociedade. Precisamos de uma oferta maior a fim de 

reduzir esse tempo. Houve o concurso há pouco mais de 45 dias. Mais de 97 candidatos 

participaram do certame, sendo que havia somente uma vaga direcionada ao setor de 

fisioterapia. Espero que as pessoas aprovadas em concurso sejam comtempladas em um 

curto espaço de tempo no intuito de aumentar a oferta de serviços do Centro de 

Fisioterapia. Esse tempo deve ser encurtado para que muitas pessoas sejam beneficiadas. 

Atualmente o processo de tratamento de uma fratura está atrasado. Alguma coisa deve ser 

feita. Gostaria que o líder levasse essas informações até a gestão de saúde a fim de resolver 

o problema. Outro assunto que gostaria de deixar registrado está relacionado a uma matéria 

publicada no final de semana através de um jornal do município. No ano passado tive a 

oportunidade de estar correndo atrás de um requerimento de minha autoria. Pude, inclusive, 



juntamente com dois vereadores desta Casa, Sr. Luiz Machado e o presidente Carlinhos 

Sartori, conhecer um serviço prestado no município de Vinhedo relacionado ao vídeo 

monitoramento. Esse requerimento, através dos últimos dias, foi colocado em prática. Não 

é aquilo que resolverá os problemas relacionados a Segurança de nosso município, mas 

certamente irá trazer uma melhor oferta para o comércio e o setor industrial do município. 

Vamos e precisamos fazer mais em relação a Segurança. Atualmente os números, não 

somente em relação a Itapira, mas em todo Estado de São Paulo, é muito preocupante. 

Aquilo que estiver ao nosso alcance certamente será proposto. Fique registrado. Foi um 

requerimento de minha autoria. Recordo-me muito bem que os R$ 521.000,00 estavam 

quase sendo devolvidos devido a situação de expiração do prazo legal. Na época estive 

conversando com o prefeito e o setor competente para que medidas preventivas fossem 

tomadas. Trouxe até o Paganini aquilo que julgava que a população necessitava. Tive a 

oportunidade de conhecer esse tipo de serviço no município de Vinhedo. Esse sistema de 

vídeo monitoramento reduziu em 29% os índices de criminalidade. Esperamos que esse 

número chegue próximo aos 29%. Certamente auxiliará muito a política pública com 

relação a Segurança Pública. Também gostaria de deixar registrado um pedido relacionado 

a um requerimento. O mesmo solicita informações com relação as especialidades que 

realizam cirurgia no Hospital Municipal. Solicita, ainda, informações referentes a 

quantidade por especialidade e a demanda. As cirurgias eletivas de algumas especialidades 

possuem fila de espera. Nada mais justo a população coletar informações a respeito do 

assunto. Desse modo, constataremos o que está fazendo a fila aumentar cada vez mais. Isso 

vale para a ortopedia, traumatologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia 

vascular, neurologia e otorrino. Gostaria que melhores informações fossem 

disponibilizadas. Tive a oportunidade de explanar para os vereadores desta Casa de Leis e 

para a população com relação a oferta de serviço do AME de Mogi. O AME de Mogi 

simplesmente direciona os pacientes para as cirurgias. Uma grande parcela de nossos 

munícipes é encaminhada para o AME. Logo em seguida são encaminhados para as 

cirurgias. Estamos perdendo tempo duas vezes. Temos os especialistas atendendo no CAIS. 

Não entendo o porquê dos pacientes serem encaminhados para o AME, sendo que o 

Hospital Municipal está funcionando de segunda a sexta diuturnamente. Temos salas, 

anestesistas e profissionais capacitados. Precisamos cobrar para que a população não seja 

penalizada. É um requerimento que deve ser discutido no sentido de traçarmos metas e 

objetivos a fim de oferecer um serviço de qualidade para a população. Gostaria de receber 

essas informações no sentido de formarmos opiniões. A população deve ser agraciada 

dentro das diferentes áreas médicas. O procedimento deve ser realizado em tempo hábil. 

Isso evita piora do quadro clínico, onde muitas vezes torna-se crônico ou até mesmo a 

morte. É um requerimento importante. Espero que os nobres vereadores tenham a mesma 

linha de pensamento desse vereador. Essas informações devem ser arremetidas a esta Casa 

de Leis. Obrigado pela informação. Fica registrado o pedido. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor 

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

desta Casa. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do Sr. Alair. Foram abordados 

vários assuntos nesta Casa, sendo que alguns vereadores estão requerendo maiores 

explicações. Primeiramente, em atenção a fala do vereador Marquinhos, quando falamos 



sobre desligamento político... Quando você disse que foi desligado e o porquê aconteceu 

essa situação, gostaria de dizer que entendo que os fatos ocorridos no passado devem ser 

deixados para trás. O senhor deve tomar um direcionamento em seu caminho. Isso já 

ocorreu há alguns meses. Novamente o senhor voltou no assunto. O senhor deve tomar uma 

conduta política própria e não ficar revendo aquilo que aconteceu. A própria mídia e 

público em geral tinha conhecimento dos atos e da conduta de vossa excelência dentro 

desta Casa. Era muito mais opositora do que situação. Então, os próprios atos que o senhor 

teve dentro desta Casa levaram ao grupo não aceitá-lo como membro. Esses foram os fatos. 

Quando o senhor falou a respeito do SAMU, acredito que você deve se lembrar que o 

SAMU, em nossa cidade, é gerenciado através do consórcio e não pela Prefeitura 

Municipal. Um projeto de lei de autoria do prefeito municipal não tem força para entrar 

dentro do consórcio. Portanto, quando o senhor fala de informações, acredito que as 

mesmas devem ser direcionadas ao consórcio e não ao prefeito. Falando a respeito do 

Centro de Fisioterapia, gostaria de antecipar algumas informações sobre a fila de espera. 

Realmente existe uma fila de espera, mas temos várias situações. Quando a pessoa é 

paciente pós cirúrgico ou quando é realmente um trabalho crônico que necessita de um 

atendimento mais rápido, acredito que, instantaneamente, é agendado o atendimento. Os 

eletivos, pacientes com dores crônicas e que podem aguardar um pouco mais, realmente 

tem um pouco mais de tempo para realizar o tratamento fisioterápico. Quando falamos em 

fisioterapia, a preocupação é tanta que está sendo instalada, a partir desse mês, uma nova 

técnica Oriental chamada Lian Kun. Será ministrado pelo fisioterapeuta Ricardo. Isso 

atenderá os ortopédicos e idosos em todas as Unidades Básicas de Saúde. Então, a 

fisioterapia não ficará restrita somente ao Centro de Fisioterapia. Essa técnica milenar será 

aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde, privilegiando as pessoas mais idosas. 

Esses cidadãos não precisarão se deslocar até o Centro de Fisioterapia. Em relação a outras 

indicações, nas quais o senhor também solicitou informações, gostaria de lembrá-lo que 

presidi a Audiência Pública da Saúde nesta Casa há alguns dias. Existe um relatório nesta 

Casa à disposição de todo e qualquer vereador contendo todas as informações possíveis. 

Não há necessidade desse informativo. Está nesta Casa. Basta, simplesmente, consultá-lo. 

Convido o vereador para que compareça na Audiência da Saúde. Quando falamos sobre o 

AME... O AME é encaminhado por quem? Pelo técnico. O técnico é o médico. Se o médico 

sente que não possui habilidade suficiente ou que Itapira não está apta a realizar 

determinados tipos de tratamentos, ele deve indicar. É uma ferramenta maravilhosa. O 

AME indica para outros centros? Sim. Esse centro será mais especializado. Toda e qualquer 

tipo de cirurgia em Itapira está apta, inclusive, credenciada. Existe um sistema de 

credenciamento. Itapira é inapta a operar quadril. Não pode pelo próprio sistema de Saúde. 

Existem técnicos que podem fazer isso? Com certeza, pois temos profissionais do mais alto 

gabarito que poderiam fazer essa situação. Muitas vezes as leis ou aquilo que se estabelece 

dentro das normas acaba não permitindo. Então, esse encaminhamento para o AME... 

Temos que questionar o corpo médico e o porquê está sendo encaminhado. Se o próprio 

técnico que estudou 6 anos dentro de uma faculdade somados com mais dois ou cinco anos 

de pós-graduação não tem capacidade técnica de encaminhar, quem terá? É uma situação 

um pouco complexa e contraditória. Sei que quando o município está apto a realizar, 

realiza. Os profissionais, muitas vezes, mais gabaritados não podem realizar outros tipos de 



cirurgias em relação as complexidades das normas vigentes existentes no próprio sistema 

de Saúde. 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 

de Outubro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de Lei. 3º) Projeto de 

Lei nº. 0096/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera os Anexos I, II, III, IV e o de Prioridade e Metas do 

Plano Plurianual 2014/2017. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0097/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os Anexos V e VI e 

o Anexo de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

0098/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0099/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori, Marcos Paulo da Silva 

e Maurício Cassimiro de Lima. submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de 

Lei nº. 00100/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Transferência dos imóveis doados pela 

lei 3.098, de 28 de maio de 1999, à empresa Aramatel Produtos Técnicos e Aramados 

Ltda., para empresa Multigrades Aramados Ltda. - EPP, e dá outras providências. 

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 

00101/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira. 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 04 de Novembro de 



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

aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 143/2014.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

23/2014.- 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 23/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à empresa PROBEM ENGENHARIA E 

SERVIÇOS EIRELI", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 10º) PARECER nº. 144/2014.- 

Ao Projeto de Lei nº 94/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 

Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços 

Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei nº 94/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori,  

que "Denomina de "Edwirgen Pereira" o setor do Pré-Parto 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, eis que é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e 

Legislativo tributam à saudosa Edwirgen Pereira, que foi uma cidadã honrada, querida por 

todos, pelo seu trabalho na área da saúde, exercendo o ofício de parteira, ao longo de 50 

anos foi responsável direta e indiretamente pelo nascimento de 17 mil crianças no 

Município e de forma gratuita. 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 04 de Novembro 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00466/2014.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Martins de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00467/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Dulce Rodrigues 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00468/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Julieta Carini Fiordomo de Miranda. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00469/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Aparecido Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00470/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Olindo Salvarani, mais conhecido por Dinho. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00471/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Lúcia Aparecida Silvestre da Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00472/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cézio Machado Silva, mais 

conhecido por Japão Mecânico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00473/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antonieta Pavinato Simão. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00474/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Manoelino Estevão de Rezende. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00475/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce Massarotti 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00476/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Eugênio Condogno, mais conhecido por Nico. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00477/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Ivonete Aparecida Pereira de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

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

Pesar nº. 00478/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Vicente de Oliveira 

Júnior, mais conhecido por Junião . Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00479/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Baptista Ferraz. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00480/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Wanderley Martins de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Requerimento Voto 



de Pesar nº. 00481/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Darci Domingues Oliveira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00482/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Cleusa Aparecida Vidotti de Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00483/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Mariano dos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00484/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Lázara Leite Santos Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00485/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Barbosa 

da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro 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. 31º) Requerimento nº. 00374/2014.- 

Voto de Congratulação com o Prefeito Municipal José Natalino Paganini, com a Secretária 

da Educação Flávia Rossi, extensivo às escolas e entidades participantes do desfile em 

comemoração ao 194º ano de emancipação do Município de Itapira. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00375/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Benedito Paganini, pelo 

transcurso de seu 89º aniversário de nascimento celebrado dia 25 de Outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00376/2014.- Voto de congratulação com o casal 

Miriam Ramonda Cavenaghi e Hortêncio Cavenaghi, pela comemoração de 64 anos de 

casamento, celebrado dia 24 de outubro de 2014. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00377/2014.- Voto de Congratulação com a Dra. Hélia Regina Pichottano, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

00378/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 28 de Outubro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00379/2014.- Voto de congratulação com o casal Roseli Silva Oliveira 



Lantin e Brás Nelson Lantin, pela comemoração de 29 anos de casamento, celebrado dia 26 

de outubro de 2014. 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 04 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00380/2014.- Voto de 

Congratulação com os integrantes do Rotary Clube de Itapira, na pessoa da presidente Dra. 

Paula Regina Job, pela recente visita oficial do Governador do Distrito 4590, Sr. Henrique 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 00381/2014.- Voto de Congratulação 

com os integrantes do Lions Clube de Itapira, na pessoa da presidente Sra. Vilma Tellini, 

pela recente visita oficial do Governador do Distrito LC-3, Sr. Elia Youssef Nadder. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 39º) Requerimento nº. 00382/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

informações sobre a indicação nº 554/13, que sugere s instalação de placas denominando de 

"Marin Pedroso" a ciclovia da Av. dos Italianos. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  A seguir, 

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

Quero solicitar algumas informações do prefeito. Essa indicação foi discutida e aprovada 

por unanimidade nesta Casa no ano passado. Até o presente momento a placa denominativa 

não foi colocada. A ciclovia existente na Avenida dos Italianos já leva o nome de Marin 

Pedroso. O tempo foi passando e a nova placa ainda não foi colocada. É uma situação 

chata, pois existem muitos familiares desta pessoa em nossa cidade. É uma simples 

indicação. Parabenizo o setor de Trânsito pelo trabalho realizado na ciclovia, mas acredito 

que não podemos nos esquecer da placa denominativa. Peço a colaboração dos demais 

vereadores. O prefeito deve solicitar do setor competente algum tipo de providência. 

Obrigado.” 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 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) 

Requerimento nº. 00383/2014.- Requer ao Sr. Prefeito, oficiar a Secretaria Estadual de 

Educação, solicitando a abertura de salas do ensino médio no período noturno da Escola 

Estadual "Benedito Flores de Azevedo". Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00384/2014.- Requer oficiar o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, 

solicitando relatório dos funcionários desligados do serviço do SAMU desde o início de seu 

funcionamento. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estamos recebendo muitas 

reclamações relacionadas ao desligamento. Esse relatório seria de grande importância para 

constatarmos como foi realizado esse desligamento. Gostaria de informar que convidei 

todos os vereadores para participarem da reunião realizada no município de Mogi Mirim. 

São problemas que devem ser apurados. Uma comissão foi formada com a participação de 

vereadores de Itapira, Estiva Gerbi, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Peço a colaboração de 

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



Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00385/2014.- Oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 

informações quanto a demanda de pacientes em tratamento fisioterápico na UBS da Vila 

Ilze, bem como o tempo de espera para o agendamento. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

em única votação o requerimento nº. 385/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

senhores César Augusto da Silva. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Infelizmente as 

pessoas que estão aguardando há quase 60 dias reprovarão a iniciativa de alguns 

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

SILVA: “Meu voto foi favorável a esta matéria. Muitas pessoas estão aguardando 

atendimento. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Foi comentado sobre a reforma realizada nas instalações da fisioterapia. 

Essa reforma visava a recuperação da estrutura física, pois a mesma se encontrava muito 

degradada. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Requerimento nº. 

00386/2014.- Oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que encaminhe a esta Casa de 

Leis, relatório de todas as cirurgias eletivas realizadas pelo Hospital Municipal no período 

de Janeiro a Outubro de 2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00383/2014.- Sugere instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na rua 

Bandeirantes, defronte os numerais 340 e 900. Autoria. Luiz Antonio Machado. 

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00384/2014.- Sugere a instalação de cadeiras na sala de espera do UBS "Farmacêutico 

Henrique Maciel", na Vila Figueiredo. Autoria. Luiz Antonio Machado. Carlos Alberto 

Sartori A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Indicação nº. 00385/2014.- Sugere denominar rua ou logradouro público, de preferência 

em Barão Ataliba Nogueira, de Natalino Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Indicação nº. 

00386/2014.- Sugere denominar próprio municipal de Nazareth André Pedroso. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 48º) Indicação nº. 00387/2014.- Sugere a instalação de lixeiras no Complexo 

"Herbert José de Souza", o Betinho, no Jardim Raquel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Indicação 

nº. 00388/2014.- Sugere a implantação de um redutor de velocidade tipo lombada nas 



proximidades da Emeb "Mariana do Carmo de Almeida Cintra", em Barão Ataliba 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 50º) Indicação nº. 00389/2014.- Sugere estudos para 

implantação de redutor de velocidade na Rua Francisco de Paula Moreira Barbosa. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 51º) Indicação nº. 00390/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a pintura de 

faixas de pedestre em toda extensão da Rua 24 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00391/2014.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Estados 

Unidos, próximo ao numeral 95. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 

00392/2014.- Sugere melhorias e aplicação de cascalho na estrada do Machadinho, acesso à 

Fundição Magalhães e Chácara Nossa Senhora Aparecida. 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 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação 

nº. 00393/2014.- Sugere instalação de painel explicativo para uso da academia ao ar livre 

do Complexo Betinho. 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 04 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00394/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, a instalação de iluminação pública na Rua Uruguai, bem como a colocação de um 

poste de iluminação pública defronte o Nai "Balão Mágico". 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 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) 

Indicação nº. 00395/2014.- Sugere a construção de boca de lobo nas ruas Israel e 

Argentina. 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 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação nº. 00396/2014.- Sugere instalação de redutor 

de velocidade tipo lombada na Rua Benedito Aparecido de Oliveira, Jd. Galego. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 58º) Indicação nº. 00397/2014.- Sugere instalação de alambrado ao redor do 

campo de futebol do Jardim Galego. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 59º) Indicação nº. 

00398/2014.- Sugere construção de uma ponte interligando o Conjunto Habitacional São 

Judas Tadeu à Av. dos Italianos. 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 04 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 

00399/2014.- Sugere execução de melhorias no bairro Santo Expedito. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) 

Indicação nº. 00400/2014.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na 

estrada do Machadinho. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 62º) Indicação nº. 00401/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

para que determine ao departamento competente realizar limpeza das galerias, bueiros e 

canais da Av. João Brandão Júnior, no Jd. Camboriú. 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 04 de Novembro 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: 63º) Gleuza Guimarães Galdi: Manifestação de agradecimento pela 

elaboração do Voto de Congratulação devido ao transcurso de aniversário. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 64º) Maria Regina Costa de Moraes e Família: Agradecimento 

pelas homenagens ao Sr. Antônio Ermírio de Moraes. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 65º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 394/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) Deputado Barros Munhoz: Cópia de documento 

com providências sobre assunto de interesse deste município. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 67º) Casa das Artes de Itapira: Prestação de Contas trimestral. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofícios, passamos ao Parecer. 68º) PARECER nº. 

145/2014.- Ao Projeto de Lei nº 101/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras 

Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei nº 101/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

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

aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias 

constante 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 segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0022/2014.- 



Atualiza o subsídio dos Agentes políticos municipais. Autoria: Comissão de Finanças e 

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

coloca em segunda 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: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0023/2014.- 

Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à empresa PROBEM 

ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

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

esta tribuna para tecer algumas palavras. Não sou contra a empresa ou a geração de 

empregos em nossa cidade. Apenas devemos analisar o que essa empresa faz e onde será 

localizada. Será que a empresa se encontrará em um local adequado? Sabemos que uma 

empresa responsável pela reciclagem de materiais de construção... Trabalhei em fundição, 

nobres vereadores, e posso dizer que fazíamos trituração de resina para reaproveitar a areia. 

É uma situação que requer areia e resina. Será feito muito barulho. Sabemos que próximo a 

essa empresa se encontra a UIPA. Foi doado um terreno ao lado da empresa. Será que o 

barulho não prejudicará os animais? Quando soltam rojões os cachorros quase morrem de 

medo. Será que essa máquina não faz muito barulho? Os profissionais que trabalham com 

os animais sabem que os ouvidos dos cachorros são muito sensíveis. Outro problema está 

relacionado a poeira. Será que essa situação também não prejudicará os animais? Será que a 

Prefeitura não pode disponibilizar outra área? Existem várias outras áreas em nossa cidade. 

Ficam registrados esses questionamentos. Não sou contra a vinda da empresa para Itapira. 

Sou contra o local que estão destinando. O local é inadequado. Os integrantes da UIPA 

devem ser informados sobre a situação. O meu voto contra não é no sentido da vinda da 

empresa para Itapira, mas sim contra a localização. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Com relação a essa 

usina de reciclagem de construção civil, foi discutido no Fórum Municipal do Lixo em duas 

ocasiões. Inclusive, está presente na plateia um dos componentes do Conselho Municipal 

do Meio Ambiente. Vejo a importância do assunto, mas também a necessidade de se abrir 

discussões. O local, conforme o vereador Marcos Paulo disse, fica próximo a uma área 

doada para o Centro de Zoonoses. Existe discussão porque haverá barulho próximo aos 

animais, além dos resíduos se transformarem em poeira. Isso poderá causar problemas 

devido a aproximação das suas áreas. Gostaríamos de discutir a matéria. É um assunto 

muito importante que gera muitas discussões. Devemos nos preocupar com a legislação 

ambiental e com os resíduos produzidos pela empresa. Pude fazer, no intervalo, uma 

pesquisa junto as leis aprovadas em nosso município. Existe um projeto de lei nº 95/2011 

que estabelece as diretrizes e critérios para o programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos da construção civil. Então, gostaria imensamente de discutir com os nobres 

vereadores a respeito do assunto. Temos que analisar essas diretrizes e critérios. Também 

gostaria de discutir junto ao CISBRA. Tive a oportunidade no ano passado de ir até 

Amparo como representante do município de Itapira. Estavam presentes os representantes 

do CONDEMA. Lembro-me muito bem da Mariah, Anderson Martelli e o Sr. José Alair. 

Gostaria de vistar a matéria. Estou fazendo um requerimento para discutirmos a situação e 



trazer os integrantes do CONDEMA, assim como o representante do CISBRA, na pessoa 

do Hilário. Desse modo, vamos formular uma definição sobre o assunto. Caso todos esses 

órgãos tiverem em comum acordo, acredito que a matéria poderá ser aprovada. Não 

podemos aprovar a matéria no afogadilho. Ninguém é contra a determinação de uma área 

ou da construção de uma usina de reciclagem. Aquilo que é de importância no sentido de 

diminuir os resíduos de nossa cidade, vamos assinar embaixo. Temos que ser ponderados e 

criteriosos. É um assunto extremamente importante. Nada mais justo trazer alguns 

componentes dessa empresa para discutirmos a matéria. Peço vistas a fim de que durante a 

semana possamos analisar e convocar essas pessoas. Peço a colaboração dos nobres 

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

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0094/2014.- Denomina de "Edwirgen Pereira" o setor do Pré-Parto do Hospital Municipal 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 94/2014. 

Aprovado em primeira votação 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 94/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00101/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. Autoria: José 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 101/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 330/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00379/2014.- 

Voto de congratulação com o casal Roseli Silva Oliveira Lantin e Brás Nelson Lantin, pela 

comemoração de 29 anos de casamento, celebrado dia 26 de outubro de 2014. Autoria: 

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

PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00382/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação nº 554/13, 

que sugere s instalação de placas denominando de "Marin Pedroso" a ciclovia da Av. dos 

Italianos. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 



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

04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00386/2014.- Oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

encaminhe a esta Casa de Leis, relatório de todas as cirurgias eletivas realizadas pelo 

Hospital Municipal no período de Janeiro a Outubro de 2014. Autoria: Rafael Donizete 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 386/2014. Rejeitado menos 4 votos dos 

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

Juliano Feliciano. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Conforme havia falado no Pequeno Expediente, vejo a importância de saber 

quantas cirurgias, qual a demanda e qual a fila de espera. Nada mais justo a população ficar 

sabendo. Não acho justo uma pessoa aguardar meses para realizar uma cirurgia vascular. 

Com relação ao que o nobre líder do prefeito disse em relação ao seu convite para participar 

da Prestação de Contas da Saúde, gostaria de ressaltar que todas as perguntas proferidas por 

este vereador acabaram não sendo respondidas pela nobre Secretária da Saúde. Isso ocorreu 

porque o nobre vereador líder do prefeito interferiu em todas as ocasiões. Voltando ao 

assunto, vejo que é muito necessário esse tipo de informação. Devemos dar respostas para a 

população. O que o vereador Maurício explicou muito mal explicado no Pequeno 

Expediente é que as cirurgias eletivas são cirurgias que podem ser realizadas em nosso 

município. Aquilo que não podemos fazer em nossa cidade devido a alta complexidade 

acaba sendo transferido. Não acho justo alegarem que as cirurgias não podem ser feitas 

nesta municipalidade devido a falta de médicos. O município possui especialistas. 

Precisamos saber a quantidade de cirurgias e o que esse pessoal está fazendo. 

Disponibilizar explicações vagas é muito fácil. Precisamos explicar para a população. 

Devemos mostrar o que está sendo feito. Temos uma imensidão de pessoas que estão 

aguardando na fila de espera. Se vocês impedem votando contra a matéria, é um retrocesso 

para a Saúde. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Votei contrário porque, ao mínimo, esse vereador médico que 

está nesta Casa veio na Audiência Pública da Saúde. Ao mínimo ele teve a capacidade de 

pegar o relatório para ler. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Novembro 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, 

pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos um 

voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, para que a presente matéria seja adiada para a 

próxima sessão para melhores estudos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Votei contrário porque era apenas para colocarmos em estudo essa 

situação. O departamento deve cumprir seu papel. As pessoas que trabalham nas empresas 

somente podem resolver seus problemas em horário de almoço. Seria esse o motivo. Não 

vejo motivo para adiar a matéria. Obrigado.” DESPACHO: ADIADA PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 377/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) 

Em única discussão a Indicação nº 00384/2014.- Sugere a instalação de cadeiras na sala de 

espera do UBS "Farmacêutico Henrique Maciel", na Vila Figueiredo. Autoria: Luiz 

Antonio Machado. Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Em relação a indicação, gostaria de deixar claro ao líder 

do prefeito que a matéria é de autoria de dois vereadores da base. A autoria é dos Srs. Luiz 

Machado e Carlos Alberto Sartori. Vou ler na íntegra: “Sugere a instalação de cadeiras na 

sala de espera do UBS "Farmacêutico Henrique Maciel", na Vila Figueiredo. Indicamos ao 

Sr. Prefeito Municipal auscultado o Insigne Plenário, para que determine à Secretaria de 

Saúde, a instalação de cadeiras na sala de espera do UBS "Farmacêutico Henrique Maciel", 

na Vila Figueiredo. É necessária a referida medida uma vez que há diariamente 

concentração de muitos idosos e crianças, ficando todos esperando de pé. Com a instalação 

de cadeiras, a exemplo do Cais "Irmã Angélica", os pacientes que procuram o posto teriam 

maior comodidade durante a espera para o atendimento.” A indicação é de autoria de dois 

vereadores da base do governo Paganini. Falo isso porque essa unidade foi recém-

inaugurada. Gostaria de pedir aos dois vereadores da base do prefeito Paganini para 

explicarem a situação. Vossas excelências estavam na foto oficial. Depois de alguns meses 

as pessoas que lá esperam para ser atendidas, conforme os nobres vereadores assinaram, 

estão sem cadeiras para se acomodarem. Esse vereador vem desde o ano passado cobrando, 

sendo que os vereadores da situação acabam votando contra os pedidos que são de extrema 

importância. Isso tem extrema importância para quem é assistido na Unidade Básica do 

bairro Figueiredo. Gostaria que o nobre líder do prefeito, pessoa esta que não se encontra 

em plenário, disponibilizasse alguma explicação. Como é que inauguram uma Unidade 

Básica de Saúde sem cadeiras disponíveis para os pacientes? Parabenizo os vereadores Luiz 

Machado e Carlinhos Sartori, pois me parece que vossas excelências são oposição. Se o 

senhor quiser falar, peça a palavra. Dou-te dois minutos para que vossa excelência possa 

explicar. Caso o senhor não queira ouvir, cala-se, por favor. O senhor pode vir a esta 

tribuna e falar o que o senhor bem entender. Obrigado. Isso é um assunto de extrema 

importância. Os dois vereadores podem vir a esta tribuna e me dizer que estou enganado. 

Por que inauguraram uma Unidade Básica de Saúde sem, ao menos, disponibilizarem 

cadeiras para a população sentar? Podem explicar. É somente isso que gostaria de saber. 

Meses depois de inaugurada... Vossas excelências estão dizendo que os idosos e as crianças 

estão ficando o tempo todo em pé. É esse o respeito que o Serviço Municipal de Saúde está 

disponibilizando as Unidades Básicas de Saúde. Os vereadores César e Marcos estão 

batendo. Isso aqui, Luiz Machado, é uma confirmação da situação da Saúde. Se o senhor 

discordar... Infelizmente o senhor assinou. Não tem cadeiras para os pacientes se 

acomodarem. Fico imaginando e posso falar que as demais unidades estão em situações 

piores. Fizemos uma via sacra há alguns dias para analisarmos a situação. Isso vem a 

confirmar aquilo que estamos pedindo há meses. Passa-se uma borracha e votam contra 

uma indicação dos vereadores que estão solicitando melhorias. Se vossas excelências 



assinam um documento alegando que o povo não possui cadeiras para sentar, acredito que 

devemos analisar a situação. Espero que faça isso e tudo aquilo que estamos solicitando há 

meses. O documento possui a assinatura de mais três vereadores. São eles o Srs. Joilson, 

Juliano Feliciano e Décio da Rocha Carvalho. Todos participaram da foto oficial e depois 

de alguns meses estão solicitando, através de uma indicação, a vinda de cadeiras para a 

população. Acredito que vocês estão fazendo o povo dar gargalhadas de vocês mesmos. 

Não sei se está faltando cadeiras. Somente sei que a indicação está registrada. Essa 

indicação cabe discussão. Gostaria de alertar que é uma indicação de autoria de dois 

vereadores da situação. Analisem e votem. A matéria não é de autoria da oposição. 

Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00387/2014.- Sugere a 

instalação de lixeiras no Complexo "Herbert José de Souza", o Betinho, no Jardim Raquel. 

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

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 

00392/2014.- Sugere melhorias e aplicação de cascalho na estrada do Machadinho, acesso à 

Fundição Magalhães e Chácara Nossa Senhora Aparecida. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00393/2014.- Sugere instalação de 

painel explicativo para uso da academia ao ar livre do Complexo Betinho. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Esse painel já foi colocado em algumas academias da cidade. 

É uma forma da população ser orientada. A execução da ginástica deve ser feita 

corretamente. Fico triste pela solicitação de vistas. Esse dispositivo somente vem a 

informar a população como executar, de forma correta, a ginástica. Peço a colaboração de 

todos. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00394/2014.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, a instalação de iluminação pública na Rua Uruguai, bem como a colocação 

de um poste de iluminação pública defronte o Nai "Balão Mágico". Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00395/2014.- Sugere a 

construção de boca de lobo nas ruas Israel e Argentina. Autoria: Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00398/2014.- Sugere construção de 

uma ponte interligando o Conjunto Habitacional São Judas Tadeu à Av. dos Italianos. 

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

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

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

Indicação nº 00401/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento 



competente realizar limpeza das galerias, bueiros e canais da Av. João Brandão Júnior, no 

Jd. Camboriú. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

04 de Novembro 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. 


