
ATA DA 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 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. 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 tecer algumas palavras com relação ao trabalho que venho 

realizando em nossa cidade. Sei que existem alguns órgãos de imprensa que fazem 

gozações a respeito de minha pessoa. Essas gozações são feitas por um pequeno 

“jornaleco” de nossa cidade. Vou analisar a situação a fim de constatar como agirei no 

futuro. Uma vez esse mesmo jornal criticou a minha opinião em relação aos encostos dos 

bancos da Praça Central. Várias pessoas já caíram nos referidos bancos. Algumas delas, 

inclusive, chegaram a fraturar a perna. Sabemos quem banca esse tipo de “jornalzinho.” Na 

semana seguinte o Deputado Barros Munhoz estava visitando a nossa cidade e mesmo 

acabou caindo no mesmo banco em que já havia solicitado melhorias. Depois o 

“jornalzinho” publicou outra situação. Entrarei na justiça contra esse “jornalzinho.” No 

jornal A Cidade de Itapira foi publicada a seguinte situação: “Vereadores aprovam reajuste 

em 6,28%. Três vereadores votaram contra. Isso é demagogia. Espero que os senhores 

rejeitem o reajuste na prática e destinem a diferença para as entidades assistenciais do 

município. Três vereadores estavam com a cabeça abaixada.” Não foi desse jeito porque no 

momento do questionamento a respeito da doação do salário, disse que doaria. O que a mão 

direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, não preciso tornar público sobre qual 

entidade será beneficiada por minha pessoa. Portanto, “jornalzinho”, faça-me o favor. 

Gostaria solicitar o meu direito de resposta. Isso é calúnia e pode se transformar em 

processo. Jornalista, pense muito bem o que está publicando. O Nino está presente nesta 

Casa. Realmente não sei se o jornal é somente dele. Não tem como afirmar nada. Como ele 

é o responsável, acredito que ele também deve ter ciência do que foi colocado. É pura 

demagogia por parte dos vereadores que votaram contra. Sabem o porquê? Há algum tempo 

alguns vereadores votaram contra o aumento salarial. O projeto era de iniciativa popular. 

Eu também assinei o projeto de iniciativa popular. Votei contra o projeto porque assinei o 

projeto de iniciativa popular. Votei contra, mas e a pessoa que não votou contra e nem a 

favor? Ainda pergunta se vamos destinar o dinheiro para as entidades. Sei que ele faz 

destinação há várias entidades. Fiquei muito chateado. O papel do vereador não é ficar 

chateado com os órgãos de imprensa. O papel do vereador é buscar informações antes de 

aprovar um projeto de lei. Exemplo disso é o projeto de lei nº 23/2014 que autoriza a 

concessão de direito real do uso de imóvel para a empresa Probem Engenharia e Serviços 

Eireli. O engraçado é que esse projeto de lei não possui o nome do proprietário. Quem é a 

pessoa beneficiada? Estive conversando com o nobre vereador Rafael nesta Casa. Fui 



buscar melhores informações via internet e constatei que o endereço da empresa fica no 

município de São Paulo. É um prédio que contém residências e empresas. Liguei e não 

consegui achar a empresa. Por não achar o nome da empresa fui até a Associação 

Comercial e Empresarial de Itapira buscar melhores informações. Vamos doar 10 mil 

metros de terra. Quantas pessoas de nossa cidade gostariam de ter, pelo menos, 1.500 

metros de terra para sair do aluguel a fim de montar sua empresa? Como vereador levei 

cinco empresários de nossa cidade para tentar alguma coisa em relação a doação de terras. 

Ninguém conseguiu. A Engenharia Probem foi fundada recentemente. Seria uma empresa 

nova. Uma empresa recém-fundada já conseguiu até colocar um projeto de lei dentro desta 

Casa. Fica uma dúvida. A proprietária da empresa é Jaqueline Tiveron Manfrin. Não tenho 

nada contra essa pessoa, pois não conheço essa pessoa. O capital social da empresa é de R$ 

75.000,00. Ela é a única administradora do imóvel. A Jaqueline tinha aberto a empresa em 

04/08/2011 e deu baixa no ano de 2012. A empresa, sequer, não ficou um ano com as 

portas abertas. Será que foi analisado com carinho. Será que os responsáveis efetuaram um 

estudo econômico plausível? Fica esse questionamento. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Sobre o requerimento que foi votado 

favorável por todos os vereadores nesta Casa, mais precisamente o requerimento nº 

312/2014, gostaria de dizer que a Diretora Deise Aparecida Cega respondeu o 

requerimento. A Rosa Iamarino, ao invés de retornar esse requerimento para esta Casa, 

enviou, exclusivamente, às minhas mãos. Como o correto é o requerimento ser lido para dar 

ciência, gostaria de encaminhar a presidência desta Casa. Obrigado... Continuando o 

Orador: Boa noite a todos novamente. Fico extremamente preocupado com aquilo que o 

nobre vereador Marcos Paulo disse a respeito do Projeto de Lei Complementar nº 23/2014. 

Para se fazer um planejamento da cidade, não tem como você planejar de cima para baixo. 

Querer impor à sociedade esse ou aquele projeto, por melhor que seja, vejo que necessita da 

comunicação e da discussão com a sociedade. É por uma razão muito simples: No mínimo, 

não pode ter rejeição. Falo isso porque é um assunto extremamente importante que foi 

colocado em votação. O projeto foi encaminhado a esta Casa e logo em seguida para às 

comissões. Os integrantes das comissões exararam parecer favorável e foi solicitado o 

encaminhamento para a Ordem do Dia na sessão passada. O projeto somente não foi 

aprovado porque a oposição solicitou vistas da matéria. Vejo que a melhoria da qualidade 

de vida dos moradores de uma cidade dependem da participação efetiva da sociedade. Com 

o modelo de gestão urbana podemos introduzir conceitos para estimular o desenvolvimento 

sustentável e melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Isso é valido para o nosso 

município. Se a população não está afinada com o Poder Público e com as propostas cria-se 

uma enorme distância entre aquilo que é de interesse do Poder Público, mas, 

principalmente, o que será ofertado para a população e para seus filhos que virão na 

sequência. Não se sente participante daquele projeto aquela pessoa que não é chamada para 

discutir. Quando acontece essa situação... Isso é válido para uma entidade, um órgão, um 

conselho e uma associação. A tendência de haver uma rejeição é enorme. No momento em 

que se ausculta a população através dos diversos meios disponíveis, inclusive através das 

redes sociais, a sociedade começa a contar com sua participação. Desse modo, podemos ver 

aquilo que a gestão pública está oferecendo para cada cidadão. Falo isso porque um assunto 



tão importante e que foi discutido em várias frentes no ano passado... Temos pessoas na 

plateia que participaram, ativamente, de fóruns, reuniões e encontros de delegados 

regionais em Amparo. O projeto entrou nesta Casa de Leis de forma inconsequente, 

impositiva e sem, ao mínimo, discutir entre os vereadores que representam a população. Foi 

solicitada a aprovação na sessão passada. Somente não passou pelo fato da solicitação de 

vistas da matéria. Vistamos a matéria por se tratar de um tema de extrema importância para 

o município de Itapira. É importante porque se fala em propostas, a médio e longo prazo, 

relacionadas a sustentabilidade ambiental. O município já aderiu a CISBRA, conforme 

disse nesta mesma tribuna na semana passada. Vejo a falta de discussão. Se existe um 

Conselho Municipal, acredito que o mesmo é formado por pessoas que passaram por 

votação para participar de propostas e políticas relacionadas a área. O Conselho Municipal 

do Meio Ambiente faz isso. Quando se fala em reciclagem e propostas de sustentabilidade, 

vejo o primeiro nome no município de Itapira que se intitula como ASCORSI. Falo isso 

porque o próprio prefeito ouviu em cidades vizinhas, através do presidente do CISBRA, 

que a cidade que possui a melhor coleta de lixo reciclável da região é Itapira. Ao mínimo, 

os vereadores e o prefeito tinham que ter chamado esses órgãos. Desse modo, não seria 

gerado esse caminhão de discussões que foi levantado ao longo da semana. A análise deve 

ser interpretativa, mas a responsabilidade é dos vereadores, principalmente daqueles que 

fazem parte das comissões. Não faço parte de nenhuma comissão, mas tenho o direito de 

cobrar. A matéria somente está sendo retirada pelo fato de gerar uma discussão abrangente. 

É uma discussão abrangente não somente em relação a essas questões levantadas, mas 

muitas outras. É preocupante porque depois de votado... Temos que responder os 

questionamentos da população, ou seja, por que votamos, de que forma votamos e com que 

propósito votamos a médio e longo prazo. Doar um espaço da municipalidade, de 

propriedade de todos os cidadãos, para uma empresa e a mesma possuir somente 30 dias de 

“vida”, gera alguns questionamentos. Não quero entrar no mérito, mas temos que analisar a 

situação. É notório que no ano passado revogamos uma lei que permitia a doação de terras 

a uma empresa que estava no meio policial. As terras foram doadas pela gestão anterior. 

Nessa questão devemos agradecer o prefeito Paganini em relação a esse assunto. Portanto, 

não podemos fazer a mesma situação sem, ao menos, discutirmos a matéria. O nobre 

vereador foi muito feliz quando disse a respeito de nossos microempresários. Muitos 

querem ampliar a sua área de trabalho. 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. Primeiramente gostaria de falar sobre o 

projeto da empresa Probem. Ele foi lido e encaminhado às comissões. Dentro das 

comissões é elaborado o parecer. Foi analisado da seguinte forma: Uma empresa de 

gerenciamento de lixo de construção civil. Quantos cidadãos Itapirenses estão cansados de 

ver o lixo de construções civis espalhados pelos mananciais e terrenos. Quantas pessoas 

reclamam de animais peçonhentos que vivem nesse tipo de lixo. E o dano ao Meio 

Ambiente que esse tipo de lixo causa? O CONDEC (Conselho de Desenvolvimento) exarou 

um parecer favorável. Esse conselho é formado por membros da sociedade civil e política. 

São empresários e pessoas de renome. Temos a presença dos membros do CONDEMA 

(Conselho Municipal do Meio Ambiente) nesta noite. Desafiar ou falar do CONDEC, assim 



como dos membros do CONDEC, é a mesma coisa do que falar e duvidar do CONDEMA. 

São pessoas como vocês, ou seja, com integridade moral e civil. Esse conselho não é 

impositivo ou político. É um conselho municipal deliberativo. Quando chegou a esta Casa 

com um parecer favorável do CONDEMA, nós vereadores, o qual também faço parte da 

comissão, vimos a importância dessa empresa em nossa cidade. Poderíamos trazer um 

enorme benefício para Itapira. O lixo seria recolhido e reciclado. Essa empresa seguiria as 

regras ambientais e civis estipuladas através do Governo Federal. Porém, tivemos muitas 

conversas. Estive conversando com a Odete. Ela disse que a matéria não tinha passado pelo 

CONDEMA. Foi verificado que realmente não passou pelo CONDEMA. Toda matéria que 

envolve o Meio Ambiente deve passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Conselho Econômico. De pronto, a base de 

vereadores esteve conversando junto ao prefeito. O prefeito entendeu a situação. Ele disse 

que realmente deveríamos ter realizado um estudo junto ao CONDEMA. Por esse motivo 

veio a esta Casa o Ofício de retirada da matéria. Desse modo, melhores estudos serão 

realizados. Talvez, uma nova área poderá ser destinada. Levantar, nesta Casa, infamemente 

a idoneidade de uma empresa e dos Conselhos Municipais, nos quais grandes empresários 

fazem parte, é um tanto quanto complicado. Uma hora ou outra também levantarão a 

idoneidade do CONDEMA ou do Conselho Municipal do Esporte. São pessoas que estão 

trabalhando de forma gratuita, esforçando para que as coisas sejam executadas com gestão 

e transparência em nosso município. Portanto, aos senhores que estão rindo... Riam para o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento. Converse com os empresários, Dr. Rafael. Ria 

na cara deles. Quando se levanta uma suspeita de um conselho... Vocês que fazem parte do 

conselho devem sentir isso. Conselho é da sociedade civil. Toda cidade deve possuir os 

seus conselheiros. Respeite o meu momento de fazer uso da palavra. Digo que a nossa 

comissão esteve à frente. Eu, principalmente, fui favorável, pois o ganho ambiental que 

Itapira poderia ter é enorme. Sou favorável. Sabendo que a lei 12.305 foi prorrogada por 

mais quatro anos, através do Governo Federal, e a adequação do consórcio CISBRA, 

acredito que poderá demorar mais quatro anos para ocorrer a retirada desse lixo em toda 

cidade. Como cidadãos pensamos no bem estar do Meio Ambiente. Por esse motivo a 

comissão foi favorável. Ela não foi omissa e nada foi empurrado gargalho abaixo. 

Discutimos e observamos aquilo que tinha sido dito pelo conselho. E mais, ouvimos o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente quando disse: “Olha, não fomos consultados.” E os 

vereadores da base em comunhão com o governo chegaram a um consenso para a retirada 

do projeto de lei. Isso se chama responsabilidade, senhores, e não omissão. Mais 

responsabilidade é podermos gerenciar o lixo da construção. Seja com essa empresa ou com 

o CISBRA. O que não podemos fazer é manter os lixos produzidos nas construções 

contaminarem os mananciais de nossa cidade. Existem agentes fiscalizadores, mas não há 

como fiscalizar 100%. Portanto, senhores vereadores, esse projeto foi retirado para 

melhores estudos. Esse é o posicionamento, ou seja, querer o bem estar de nossa cidade. 

Queremos que Itapira prospere tanto no setor de Meio Ambiente, assim como no setor 

Econômico. A doação dessa área geraria empregos, impostos, respeitaria a legislação 

ambiental e, ao meu ver como cidadão, traria muitos benefícios. Temos que respeitar os 

conselhos. Em um momento mais oportuno, acredito que tudo será concretizado. O 

vereador Marcos Paulo passou um recado a respeito da reunião do CISBRA que ocorrerá na 



... Continuação da Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de Novembro de 

2014... próxima terça feira, às 18:00 horas. Convido todos os senhores vereadores. Então, 

senhores vereadores e público presente, a doação da área visava no bem estar do município 

e da população. A retirada do projeto mostra a transparência e a importância de como o 

Executivo encara os conselhos de sua cidade. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Quando citado pelo nobre 

vereador com relação aos empresários que fazem parte de alguns conselhos, gostaria de 

esclarecer ao nobre vereador que em momento nenhum fiz questionamento relacionado a 

qualquer componente do conselho. Estou rindo da irresponsabilidade administrativa. O 

senhor põe e retira o projeto. O senhor pode ficar até amanhã falando que o senhor não vai 

explicar para mim ou para o público, nobre vereador. Pode explicar a semana inteira ou até 

mesmo o ano inteiro que o senhor não conseguirá dar a resposta. A matéria somente foi 

vetada pelo fato de minha solicitação de vistas. Vocês deveriam ter analisado a situação 

muito antes. Que pouca vergonha o senhor representando esse governo. Parabéns para o 

senhor em voltar atrás por uma irresponsabilidade administrativa. É demonstrar fraqueza. 

Vocês são meros carimbadores da administração municipal. Obrigado.” A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como fui 

citado pelo vereador dizendo que eu estava difamando, gostaria de dizer que, de maneira 

nenhuma, difamei a respectiva empresa. De maneira nenhuma difamei a proprietária dessa 

empresa. Ela abriu uma empresa no ano de 2011 e fechou em 2012 com apenas 8 meses. 

Somente questionei o prazo. Ela abriu a empresa no dia 13/10/2014. Em menos de 30 dias 

esse projeto chegou a esta Casa. Cabe ressaltar que levei cinco empresários junto ao 

prefeito. Até o presente momento nenhuma resposta foi disponibilizada. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Na semana 

passada tivemos uma discussão, através do nobre vereador Marcos Paulo, a respeito a 

exoneração de nossa presidenta do partido, Sra. Lurdes Motta. Ele fez uma colocação a fim 

de saber o meu posicionamento dentro da base aliada e dentro desta Casa de Leis. Gostaria 

de lembrar e de explanar alguns contextos que vem ocorrendo dentro da mídia. São 

colocações que põem em dúvida o meu posicionamento em relação a base e ao PRB. Quero 

deixar bem claro e bem colocado que o PRB é base aliada. Sabemos, até o hoje, que somos 

base aliada e também temos dois vereadores integrantes desse mesmo partido. Esses dois 

vereadores, diante da pré-seleção de candidato junto aos demais partidos, obtiveram o 

posicionamento do atual prefeito. O posicionamento era de discussão em relação ao plano 

de governo Paganini. A estranheza é que dentro do grupo que se formava junto aos demais 

partidos, retirando somente o partido do nobre vereador César, todos foram favoráveis com 

o plano de governo do nobre prefeito José Natalino Paganini. Todos os partidos que 

estavam diante da coligação José Natalino Paganini foram favoráveis ao plano de governo. 

A estranheza veio, senhor presidente, após a conduta, depois de eleito... É notório que cada 

um é dono de seu nariz. Ninguém está aqui para mandar e desmandar. Vivemos dentro de 

um país democrático. Dentro desse país democrático sabemos que há pessoas favoráveis e 

desfavoráveis que devem apresentar seu posicionamento. Dentro desse posicionamento 

devem deixar claro que existe um partido e um grupo. Se a pessoa não tem a relação em 

trabalhar em grupo e partido, gostaria de saber o porquê a pessoa, dentro das reuniões 



relacionadas ao plano de governo, não se manifestou antes de ser eleita. Digo mais. Em 

referência a exoneração, gostaria de lembrar que o nosso ex-presidente, Sr. Sebastião 

Avena, nos últimos dois anos da gestão Toninho Bellini, também foi exonerado. A minha 

estranheza é que não houve nenhuma manifestação naquela época diante do grupo. Não 

houve nenhuma revolta em relação ao plano de governo do grupo Toninho Bellini. Quando 

o Sr. Avena ficou sabendo que o PRB iria fazer parte do PSDB ele tomou uma atitude... 

Hoje entendo que foi uma atitude nobre. Ele não concordou com a coligação PRB e PSDB. 

Ele chegou até mim e solicitou o desligamento do PRB. Ele foi nobre em sua solicitação 

porque antes de saber o que aconteceria, simplesmente se desligou. É o mínimo, quando 

não é favorável a tais atitudes, de se fazer. Sabemos que dentro de uma Casa com dez filhos 

não existe a possibilidade de educá-los da mesma forma. Sabemos que um há de ir para a 

direita e outro para a esquerda. Então, o PRB, dentro desta Casa, possui dois filhos. Um 

está do lado direito e outro está do lado esquerdo. Cabe ressaltar que o partido PRB, 

somente para tirar as dúvidas da imprensa escrita e falada, está do lado da base aliada. 

Estou falando isso para que fique muito bem esclarecido e posicionado. Existe hierarquia 

dentro dos partidos. São elas: Presidente municipal, estadual e nacional. A partir do 

momento que o presidente estadual conversar com o presidente municipal e tomar o 

posicionamento, tudo bem. Devemos respeitar essa situação. Se for favorável ou não, 

devemos respeitar. Todos os conflitos são relacionados aos partidos. Como fui citado na 

última sessão, venho a esta tribuna para deixar registrado o meu posicionamento. Não foi 

isso, senhor vereador?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

O presidente estadual virá participar de uma reunião e esse parecer ou conversa com o 

mesmo dependerá da conduta e forma dos trabalhos, inclusive dentro desta Casa pelos 

vereadores do PRB?... Continuando o orador: O presidente virá conversar com o prefeito 

na presença dos dois vereadores... Maurício Cassimiro de Lima: A desobediência a esse 

presidente poderá ferir o PRB, senhor vereador? Somente para efeito de curiosidade... 

Continuando o orador: Diante da desobediência... Nós sabemos como o nosso amigo 

falou. Judas, né? Ele conhece muito bem essa parte de Judas ou não. Quero deixar essa 

colocação. Gostaria de parabenizar a Guarda Municipal pelo importante trabalho realizado 

em nossa cidade. Também gostaria de ressaltar a limpeza do córrego Ribeirão da Penha. 

Foi realizada uma enorme limpeza naquela localidade. Obrigado e boa noite.” 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 37ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de Outubro de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 38ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 04 de Novembro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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 Ofícios: 3º) 

Ofício SG-DAO nº 430/14.- Solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 23/2014 

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



ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto 

de Decreto Legislativo. 4º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 0013/2014.- Em que o Sr. 

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

sobre a realização de Sessão Solene para início das homenagens aos 80 de vida do 

consagrado professor José de Oliveira Barretto Sobrinho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 00102/2014.- Em que o 

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

Denomina de RAQUEL APARECIDA CRUZ DE SOUZA a Academia ao Ar Livre 

existente na Praça Herbert de Souza - Complexo do Betinho, no bairro São Francisco. 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos às Emendas. 6º) Emenda Aditiva de nº. 001/2014 ao Projeto de 

Lei nº 99/2014.- Acrescenta dispositivos ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 64/14, que 

excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. . Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00486/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Janice 

Dias Baptista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00487/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Amonclayr Moraes Cintra. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00488/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adélia Sartori Coloço. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00489/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geralda de Mello Negri. Autoria. Carlos Alberto 

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

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

Requerimento Voto de Pesar nº. 00490/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Massari Filho. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00491/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Claudiney Pereira Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00492/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Maria Pinto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 11 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. 14º) Requerimento nº. 00387/2014.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, que tão logo seja possível, encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei que estabelece 

a criação de adicional de risco aos servidores municipais que prestam serviço no SAMU. 

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 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00388/2014.- Congratulação com o 

jovem estudante Adenílson José Rodrigues Júnior, da Etec "João Maria Stevanatto", pela 

medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Autoria. Joilson 

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

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 16º) Requerimento nº. 00389/2014.- Moção de Louvor aos 

profissionais e funcionários do Banco de Leite Humano do Hospital Municipal, na pessoa 

da enfermeira Juliana Belinello, pela conquista do Certificado Categoria Ouro do Programa 

Ibero-americano de Bancos de Leite Humano. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento nº. 

00390/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Clorinda Dini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 23 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 

00391/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de seu 

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

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00392/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião de Souza, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00393/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. João Momesso, pelo transcurso de seu 100º 

aniversário de nascimento, celebrado dia 06 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00394/2014.- Voto de Congratulação com a benemérita Sra. Carmen 

Ruete de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de 



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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00395/2014.- Voto de Congratulação 

com os integrantes do Guarani EC, pela conquista do título de Campeã da Copa Itapira de 

Futebol Máster. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00396/2014.- Requer 

oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que informe a esta Casa de Leis, o motivo da 

não realização de exames laboratoriais hormonais na Rede Básica de Saúde do Município. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00397/2014.- Oficiar a Secretária 

Municipal de Educação e a direção da Casa das Artes, solicitando cópia do balanço contábil 

referente ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela 

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

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

aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Indicação nº. 

00402/2014.- Sugere construção de rotatória na confluência das avenidas José Rocha 

Clemente e Aroldo Cristóvão Zago com a rua Edgar Trani Bagatella, no Istor Luppi. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 26º) Indicação nº. 00403/2014.- Sugere estudos para 

implantação de um sistema de Fisioterapia Móvel no município. 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 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 

Indicação nº. 00404/2014.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 

rua Maestro Américo Passarella, próximo ao numeral 100. Autoria. César Augusto da 

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

Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Indicação 

nº. 00405/2014.- Sugere implantação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Otávio 

Monezzi. Autoria. César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Indicação nº. 00406/2014.- Sugere contratação de 

Psicopedagoga para atuar na Rede Municipal de Ensino. 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 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00407/2014.- Sugere execução de obras de reurbanização e revitalização na 

Praça da Árvore. 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 11 de 



Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Indicação nº. 

00408/2014.- Sugere execução de pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Tereza 

Lera Paoletti. 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 11 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Indicação nº. 00409/2014.- Sugere 

denominar de Antônio Antonelli o conjunto habitacional a ser construído próximo ao 

Conjunto Hélio Nicolai. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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: 33º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 410/2014.- Ref: Resposta à 

Indicação nº 327/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 34º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 409/2014.- Ref: Resposta à Indicação nº 320/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. 35º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 406/2014.- Ref: Resposta à Indicação nº 325/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 36º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 405/2014.- Ref: 

Resposta à Indicação nº 314/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 37º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 404/2014.- Ref: Resposta à Indicação nº 

311/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 38º) Secretaria Municipal de Saúde de 

Itapira: Resposta em atenção ao Requerimento 312/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 39º) CISBRA: Solicitação de agendamento com o intuito de apresentar aos 

ilustres vereadores sobre os impactos das leis ambientais, especialmente a lei nº 

12.305/2010. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 40º) Deputado Barros Munhoz: 

Manifestação de agradecimento devido ao Requerimento 335/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente 

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

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

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

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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 379/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 2º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 382/2014. Aprovado 

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

Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00387/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, 

que tão logo seja possível, encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei que estabelece a criação 

de adicional de risco aos servidores municipais que prestam serviço no SAMU. Autoria: 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir o vereador Marcos Paulo da Silva lê a matéria 

na íntegra.) Através das reuniões junto aos funcionários do consórcio do SAMU surgiu esse 

projeto de lei. Esse projeto de lei foi implantado no município de Araraquara. Esse projeto 

pode ser implantado em Itapira. Esses profissionais colocam suas vidas em risco para 

socorrer as nossas. Quando precisamos, sempre estão de prontidão. Esses 30% valerá para 

os funcionários que prestam serviços nos municípios de Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu 

e Estiva Gerbi. Esses quatro municípios fazem parte do programa do SAMU. Peço o voto 

favorável de todos os senhores vereadores, principalmente do líder do prefeito. O prefeito 

deve analisar a situação com muito carinho. A verba da Saúde pode ser disponibilizada. 

Caso seja aprovado esse tipo de projeto, acredito que a verba pode ser reservada. Peço o 

apoio de todos os senhores vereadores. Itapira deve seguir o exemplo do município de 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Tendo em vista o requerimento do nobre 

vereador Marcos Paulo, não poderia deixar de fazer algumas anotações. São críticas 

construtivas. Dentro do requerimento diz sobre um projeto de lei que estabelece a criação 

de adicional de risco aos servidores municipais que prestam serviços ao SAMU. 

Primeiramente, quanto aos servidores municipais, gostaria de dizer que somente existe uma 

faxineira que trabalha no SAMU. Os outros funcionários do SAMU são regidos pela CLT. 

O trabalho do SAMU é muito importante. Quase todos são meus conhecidos e amigos. Nos 

vemos com certa frequência. O presidente do Sindicato da Saúde, Sr. Ademir Nani, 

também sempre está presente. São merecedores quanto ao salário que ganham e até muito 

mais que isso, com toda certeza, pelos serviços que prestam. Muitas vezes, duramente, são 

criticados por esta Casa quanto ao tempo resposta ser deficiente. Acho injusto por parte de 

alguns colegas. O SAMU é gerenciado pelo consórcio. Esse consórcio intitula-se Consórcio 

Intermunicipal da Saúde 8 de Abril. Ele é feito por Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, 

Estiva Gerbi e Pinhal. São cinco cidades. Caso não esteja enganado, acredito que há mais 

um município. Estive despachando com a Secretária da Saúde, Sr. Marcos Paulo. Não estou 

falando de forma alheia. O que gostaria de salientar ainda mais é que não cabe... O grande 

X dessa questão não é exatamente as cidades, mas o despropósito desse requerimento. O 

prefeito não tem força de lei para dar aumento em uma situação que é regida pela CLT. 

Eles não são funcionários públicos municipais. Eles são funcionários regidos pela CLT 

através do Consórcio Intermunicipal 8 de Abril. O servidor municipal, sim, ou seja, o 

prefeito pode reger sobre os mesmos. Novamente digo que eles não são funcionários 



públicos municipais. Seria a mesma coisa caso o prefeito fosse gerenciar o aumento 

direcionado aos funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Itapira. É uma empresa que 

gerencia o consórcio. Tem participação dos prefeitos? Sim, porém não tem como gerenciar 

sobre eles. É impossível. Como o prefeito de Itapira vai elaborar uma lei, onde o prefeito de 

Mogi Mirim deve obedecer? Como o prefeito de Itapira vai elaborar uma lei, onde o 

prefeito de Mogi Guaçu deve obedecer? A lei não é para dar exemplo e sim para ser 

cumprida. Como eles são regidos através da CLT , acredito que essa propositura, no 

mínimo, é errônea. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva: Eles são funcionários regidos pela CLT, mas temos funcionários que foram 

exonerados do SAMU. Eles receberam uma correspondência diretamente do município de 

Brasília alegando que eles não tinham direito ao Seguro Desemprego pelo fato de serem 

funcionários públicos. Quando foi realizado o consórcio do SAMU a cidade de Pinhal fazia 

parte, mas atualmente ela não faz mais parte. Apenas Itapira, Estiva Gerbi, Mogi Mirim e 

Mogi Guaçu pertencem ao consórcio SAMU. Parabenizo a todos os vereadores que 

votaram favoráveis a matéria que solicitava melhores explicações em relação a exoneração 

de alguns funcionários. Cada funcionário participou de uma seleção. Houve um concurso 

público. O mais engraçado é que até a semana passada, quando votamos favoráveis, um 

funcionário do SAMU me enviou uma mensagem por e-mail dizendo que não era mais 

funcionário público. Vou corrigir a matéria. Acredito que existe a possibilidade de 

aumento. Basta aumentar o repasse que é direcionado ao consórcio do SAMU. Desse modo, 

os funcionários serão beneficiados. Esse aumento deve se concretizar através de lei. Por 

esse motivo venho solicitar esse benefício direcionado aos servidores do SAMU. Vou 

retirar a matéria e refazê-la. Desde já, peço o voto favorável de cada vereador. Obrigado... 

Continuando o orador: Analiso da seguinte forma: O requerimento, em minha opinião, foi 

mal redigido. Não gostaria de entrar no mérito em relação a categoria trabalhista. Sei que o 

servidor municipal é estatutário e os funcionários que trabalham no SAMU são regidos pela 

CLT. Fica difícil discutirmos sobre um tema que está gerando uma certa discordância desde 

a competência do órgão. Somente faço uma crítica ao nobre vereador Maurício. As minhas 

críticas direcionadas ao SAMU não envolvem os funcionários. É somente em relação 

aquilo que é de competência do SAMU. É uma legislação a nível federal. O município de 

Itapira fazendo parte do consórcio... Fica uma dica no sentido de que o requerimento seja 

retirado e redigido de forma interpretativa para todos os vereadores. Sei que o presidente é 

o Stupp e o vice é o Paganini. Fica essa sugestão. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o 

vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00388/2014.- Congratulação com o jovem estudante Adenílson José Rodrigues Júnior, da 

Etec "João Maria Stevanatto", pela medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00393/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. 

João Momesso, pelo transcurso de seu 100º aniversário de nascimento, celebrado dia 06 de 



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

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00395/2014.- Voto de Congratulação com os integrantes do Guarani EC, 

pela conquista do título de Campeã da Copa Itapira de Futebol Máster. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) 

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

00396/2014.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que informe a esta Casa 

de Leis, o motivo da não realização de exames laboratoriais hormonais na Rede Básica de 

Saúde do Município. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Somente a título de 

esclarecimento, gostaria de dizer que trabalho há muito tempo na rede básica. Em nenhum 

dos governos, a despeito da grande escassez crônica de recursos da Saúde, me foi negado o 

direito de solicitar exames hormonais laboratoriais dos pacientes desde que eles fossem, de 

fato, necessários. Não acredito que esses casos de urgência, emergência e de extrema 

necessidade serão negados. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento, de autoria do 

nobre vereador Rafael Donizete Lopes... Pude constatar a situação in loco. Fomos até a 

Unidade Básica do Istor Luppi e constatei que os exames estão parados. Estive 

questionando alguns profissionais daquela unidade e os mesmos me responderam que os 

pacientes necessitavam desses exames. Não sou médico e não tenho conhecimento clínico, 

mas vindo de uma pessoa que possui conhecimento na área, acredito que esses exames não 

poderiam ficar parados. Estive pesquisando sobre os valores. Posso dizer que não são 

valores exorbitantes. O município pode suportar esse tipo de gasto. Não vejo motivo de 

arquivar ou rejeitar a matéria. A realização desse tipo de exame é muito importante para a 

saúde dos cidadãos. Vindo de uma diretora, acredito que a matéria não pode ser rejeitada. 

Muitos cidadãos estão aguardando na fila de espera para realizarem esse tipo de exame. 

Peço a colaboração de todos. Vocês devem pensar muito bem antes de votar. Alguém de 

nossas famílias também poderia estar aguardando. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Temos que discutir 

um assunto de extrema importância. Exames complementares e, principalmente, exames 

hormonais, a maioria das vezes não são solicitados por médicos generalistas, mas sim por 

médicos especialistas. Fomos atrás de informações e pudemos observar, há duas semanas, 

no PPA do Istor Luppi que realmente a cota de exames hormonais está suspensa. Não estão 

sendo solicitados exames por determinação da área do laboratório do Hospital. Em relação 

a esses exames, vejo que precisamos discutir. Foi matéria na última semana, dia 9 de 

novembro, depoimento de uma gestante, no Jornal Tribuna de Itapira, criticando o 

atendimento em relação a solicitação de exame. O exame foi solicitado por uma 

endocrinologista. Ela faz uma denúncia. Essa denúncia é muito grave. Há duas semanas 

discorremos neste plenário sobre o assunto relacionado ao Istor Luppi. É uma situação que 

confirma o que observamos. Nobres vereadores César e Marquinhos, isso é uma 

confirmação. “A dona de Casa M.E.S.R., 29 anos, fez uma denúncia no Jornal Tribuna de 

Itapira para reclamar da recusa no agendamento de um exame da Unidade Básica de Saúde 



do bairro Figueiredo. Grávida de 4 meses, ela necessita, com urgência, de uma análise mais 

detalhada da taxa hormonal da tireoide.” Ela relata que passou por uma médica 

endocrinologista no CAIS e a mesma solicitou os exames. Nesse intervalo ela descobriu, 

dias depois, que estava grávida. O exame estava alterado. Passou com um médico 

ginecologista, onde sugeriu que ela voltasse novamente com esse exame alterado na 

endocrinologista. Ela relata que foi até o posto, como de costume, para marcar o dia de 

coleta e ficou sabendo que o procedimento não estava sendo mais realizado em nenhum 

posto do município. Ela procurou saber mais informações com conhecidos e acabou 

constatando que a Prefeitura não estava fazendo exame, pois o convênio com o laboratório 

não estava sendo feito. Então, é uma comprovação do requerimento e de uma cidadã 

Itapirense. Isso é uma confirmação. Ela não era a única pessoa que estava enfrentando 

aquele tipo de problema. No posto de saúde disseram para realizar o exame a nível 

particular devido a questão de urgência. A própria pessoa disse que não tem condições de 

pagar porque está desempregada. Ela ganha para o sustento da família. Não somente essa 

cidadã, mas de modo geral... Devem esclarecer para a população esse tipo de problema. 

Temos o depoimento de uma gestante. Estamos no dia 11 de novembro. Falam para cortar 

gastos devido ao final de ano. Esses exames são de suma importância. É um relato de uma 

pessoa que necessita dos exames. As justificativas devem ser disponibilizadas de modo que 

a população possa fazer seus exames em tempo hábil. Justificar no sentido de que a pasta 

está fechada para fazer exames complementares, em meu conceito, é uma justificativa 

falha. É um exame muito importante. São pessoas que passam por médicos especialistas. 

No ano passado, recordo-me muito bem, quando inauguraram o aparelho no Hospital 

Municipal, foi justificado que era um aparelho de última geração. Somente havia um 

aparelho no Alberti Einstein. O aparelho realiza a bioquímica e não a parte hormonal... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti: Casos específicos devem ser 

resolvidos no consultório médico e não na Câmara Municipal. Acho que esses casos 

específicos têm sido resolvidos a contento pela administração. Esse assunto não deve ser 

jogado em jornais ou na Câmara Municipal. É um assunto médico. O médico deve correr 

atrás para resolver esse tipo de problema. Obrigado... Continuando o orador: Surpreende 

a fala de vossa excelência porque essa médica faz parte do quadro de servidores 

municipais. Ela é endocrinologista. É da mesma forma que eu e vossa excelência. O senhor 

tentar jogar para o consultório particular um problema que nasce dentro da Prefeitura, o 

senhor está incoerente. A colega médica é da Rede Básica de Saúde. Ela é endocrinologista 

do município. Portanto, temos que discutir nesta Casa. O senhor está se esquivando de uma 

responsabilidade. Se nós não representamos cada pessoa do município nesta Casa, fechem 

as portas para podermos ir embora... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Tendo em vista o que o nobre vereador Pedro Tadeu disse anteriormente, gostaria de 

dizer que discordo, pois caso não esteja acontecendo na municipalidade, acredito que 

devemos discutir nesta Casa. Os cidadãos não estão se deslocando até a Unidade Básica 

para passear. Eles estão se deslocando para a Unidade Básica para se tratar... Continuando 

o orador: Foi gasto quase meio milhão de reais e ainda faltar a realização de exames 

elementares em nível de rede básica, na minha visão, deve ser justificado. Justifiquem o 

porquê não estão sendo realizados os exames. É um pedido, nobre vereador, de uma médica 

que é servidora como eu e como vossa excelência. Temos que discutir. Caso não 



discutirmos nesta Casa, não é no bar que vamos discutir esse tipo de assunto. Fizemos in 

loco a observação. Existe uma cidadã que clama a realização dos exames. Caso não 

discutirmos o assunto nesta Casa, onde vamos discutir? No campo de futebol, no bar ou no 

boteco? No consultório de quem, doutor? O consultório é do PPA do CAIS. É uma 

servidora municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente vamos falar a respeito dos 

exames. O que acontece é o seguinte: Hoje estive junto a Secretária de Saúde. Esse assunto 

veio à mídia no jornal de domingo. Primeiramente gostaria de salientar a seguinte 

observação em relação as críticas direcionadas ao setor de Saúde. São feitas duramente, 

mas vamos observar. Ela passou por um endocrinologista da rede, voltou para o 

ginecologista da rede e novamente passou pelo endocrinologista da rede. Essa pessoa não 

está bem assistida? Passou por três especialistas e ainda não foi bem atendida? O senhor 

falou do aparelho. O que tem haver com os exames? Estive conversando com a Secretária 

da Saúde para saber sobre essa relação. Foi feito um levantamento dentro do município 

sobre o alto índice de solicitações de exames hormonais. Ela relatou-me o seguinte: Os 

exames hormonais estão sendo feitos por todos os especialistas do CAIS, de forma direta, 

pelos setores de oncologia, emergências, urgências, problemas nefrológicos, gestantes, 

Unicamp e PUC. O problema dessa moça foi resolvido hoje. Ela estava realizando o exame 

quando passei pelo Hospital Municipal. Problemas pontuais acontecem, doutor. Acontecem 

em seu consultório, em meu consultório e no consultório do Dr. Pedro. O senhor é da área 

da Saúde. Também sou da área da Saúde. Muitas vezes podem ocorrer cirurgias errôneas. A 

normatização está acontecendo. Essa normatização precisa ser gerida e administrada. As 

pessoas que tem necessidade de realizar os exames estão sendo atendidas. Quando o senhor 

falou a respeito do gasto relacionado ao aparelho, foi gasto a fim de melhorar a qualidade 

dos exames. O senhor é médico é sabe disso. Quanto melhor e mais avançado, mais 

confiável é o diagnóstico. O senhor é conhecedor dos laboratórios. Um laboratório não se 

faz somente com um aparelho. Temos vários aparelhos a fim de realizar vários tipos de 

exames. Esse aparelho somente veio a melhorar as condições dos médicos trabalharem. Ele 

não é obrigado, pelo fato de ser caro, a fazer todos os exames. Temos que honrar e ter 

orgulho de possuir um aparelho desse tipo. Quanto a relação dos exames, a situação é a 

seguinte: Está havendo uma normatização. Os casos emergenciais estão sendo realizados. 

Essa moça, especificamente, já realizou seu exame. Administrar não é fazer tudo, mas sim 

saber fazer o que é necessário. Dinheiro público deve ser bem gerido. Boa noite.” A seguir, 

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

Estivemos visitando a Unidade Básica do bairro Istor Luppi. Os exames estão atrasados 

mais de três meses. A reclamação é enorme. Além dos exames hormonais, vários outros 

tipos de exames estão atrasados. Gostaria que o líder do prefeito analisasse a situação. 

Estou recebendo muitas reclamações em minha farmácia. Muitas pessoas estão há mais de 

seis meses aguardando na fila de espera...Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Quando o nobre vereador Maurício disse que o aparelho foi comprado 

pelo município, gostaria de corrigir a seguinte situação: Esse aparelho foi concedido através 

de comodato. Tinha-se um aparelho. Não sei onde o mesmo foi parar. O novo aparelho foi 

disponibilizado através de comodato. Gastou-se R$ 495.000,00 em um aparelho que não é 

do município. Foi renovado novamente esse ano. Então, cria-se essa expectativa. Gastou-se 



quase meio milhão para se chegar ao ponto que chegamos na Rede Básica do Istor Luppi. 

Não está se fazendo exames hormonais. Nesse sentido, o que tem que se falar não é em 

relação àquilo que está sendo ofertado ou não. É em relação aos exames que estão parados. 

Temos que analisar dessa forma. Justificar por números... O que devemos analisar e dizer 

para a população é que esses exames, hoje, não estão sendo realizados. O senhor pode 

justificar e falar, mas os exames hormonais da rede básica não estão sendo feitos. Está 

sendo realizado os exames emergenciais, conforme o senhor mesmo disse. Esses exames 

são essenciais para pacientes que necessitam de alteração de medicamentos ou até mesmo 

para ser encaminhados à outros especialistas. É nesse sentido. Não é uma cobrança em 

relação àquilo que está sendo feito. É uma cobrança daquilo que não está sendo feito. 

Gastou-se quase meio milhão por um aparelho e agora está faltando na parte da realização 

dos exames hormonais. É nesse sentido. Espero que as respostas sejam disponibilizadas. 

Vamos analisar. Gastava-se, em média, de cinco a oito mil reais com exames de 

bioquímica. Com esse aparelho passou-se a gastar mais de trinta mil reais. Pode dizer que 

somente no Einstein existe um aparelho desses, mas a população Itapirense quer, no 

mínimo, garantia de atendimento. Não queremos um aparelho de um milhão ou de 

quinhentos mil, sendo que uma parcela não está sendo ofertada conforme a necessidade. 

Portanto, é preferível trabalhar dentro daquilo que é possível do que você trazer um 

aparelho, gastar mais de trinta mil reais em exames de bioquímica por mês, sendo que se 

gastava com o aparelho anterior uma média de oito mil reais, e essa parcela que necessita 

dos exames hormonais não ter a quem recorrer. Em minha visão, inclusive já havia falado 

no ano passado... Todos os vereadores ouviram da Secretária. A Secretária falou que o 

aparelho anterior não era confiável. Isso é uma situação muito grave. Colocam em questão 

todos os exames realizados no município até 31 de dezembro de 2012. É fala da Secretária. 

Os exames não eram confiáveis. É muito grave. Caso não era confiável, deve-se apurar. 

Justificar um aparelho dizendo que o outro não era confiável, em minha condição de 

médico, é muito grave. Quando perguntei para a Secretária sobre a situação a mesma disse 

que era necessário montar uma comissão formada por técnicos a fim de disponibilizar 

justificativas, pois ela não sabia. Essa é a realidade. Se esse aparelho, no passado, não era 

confiável, acredito que põem em cheques todos os exames. É uma questão de decretar 

prioridades. É nesse sentido. Voltem e regularizem esse tempo de espera conforme o 

vereador disse há duas semanas. Temos que discutir a situação. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Requerimento nº. 396/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00397/2014.- 

Oficiar a Secretária Municipal de Educação e a direção da Casa das Artes, solicitando cópia 

do balanço contábil referente ao 1º, 2º e 3º trimestres 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. 397/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

11 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 Marcos Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada para a Próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 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, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

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

Presidente. 11º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir o vereador Marcos Paulo da Silva lê a matéria na 

íntegra.) Essa praça abrange vários bairros. Pude estar presente no dia da entrega para a 

população. A revitalização ficou muito bonita, mas gostaria de ressaltar que faltaram 

algumas situações. Uma delas faz referência as lixeiras. É uma indicação de todos os 

vereadores. Fico muito contente com o senhor presidente por elaborar a referida matéria. 

Quantas inaugurações e revitalizações já tivemos? Sempre está faltando as lixeiras. Isso 

deveria ser analisado. A questão de acessibilidade também deveria ser analisada. A 

construção de guias rebaixadas é muito importante... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Seria o momento de se discutir em relação a um projeto de lei no 

seguinte sentido: Quando for realizada algum tipo de revitalização deve-se preocupar com a 

instalação de lixeiras. O Executivo deve ter iniciativa. Ficamos discutindo, faz a reforma e 

após algumas semanas alguém da base do governo ou da oposição... Fica aquele leva e trás. 

O da situação aprova e o da oposição pede vistas e adiamento. Fica a “mesmice”. Hoje a 

“mesmice” é rotulada nesta Câmara Municipal. Vamos parar com essa situação e trabalhar 

de forma que um assunto desse tipo tenha uma determinação por parte do Executivo. 

Sugerir determinada situação após a revitalização não é plausível. Vamos fazer um projeto 

de lei onde todos os vereadores possam assinar. A indicação serve como sugestão para o 

Executivo, pois não estamos nesta Casa somente para cobrar o que não está sendo feito. O 

benefício deve vir sem a nossa solicitação. Fica registrada a sugestão, nobre vereador... 

Continuando o orador: Estive conversando com alguns funcionários desta Casa a respeito 

da colocação desse tipo de matéria. A elaboração de um projeto de lei que contenha item 

por item seria muito plausível. É uma forma da administração olhar com mais carinho a 

respeito das revitalizações. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Grifei uma parte da matéria que o prefeito 

postou em seu facebook. Gostaria de ler somente onde está grifado. “No total serão 

instaladas 150 conjuntos com duas lixeiras cada em diversos pontos estratégicos da zona 

urbana. Em cada conjunto uma lixeira em tom cinza e outra direcionada para materiais 

recicláveis. O lixo recebido e acomodado em sacos plásticos reciclados será retirado pela 

equipe de serviços de nosso município.” Chegou 150 lixeiras e as mesmas já estão sendo 

implantadas. Algumas lixeiras já foram colocadas na Praça José Bonifácio. Espero que seja 



colocado em outras praças públicas de nossa cidade, principalmente no bairro Jardim 

Itamaracá. Cabe ressaltar que o bairro Jardim Itamaracá passou por uma enorme 

revitalização... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Fico contente 

com esse levantamento de informações. Gostaria de lembrar que todos os vereadores 

votaram favorável a implantação de lixeiras nas principais ruas de nossa cidade. Obrigado 

por trazer essa mensagem... Continuando o orador: Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Seguindo a 

mesma linha de pensamento do vereador Juliano Feliciano, mais uma vez... Não estou nesta 

Casa para criticar a indicação do nobre vereador Carlinhos Sartori. Acho que é uma 

demonstração da falta de entendimento entre o Executivo e o Legislativo. Um vereador 

fazer a indicação e outro vereador da mesma base de governo dizer que saiu na página 

social do prefeito a respeito da implantação de lixeiras, em minha opinião, nobre vereador 

Carlinhos Sartori, demonstra a distância. Isso é uma crítica construtiva. Não estou 

criticando a indicação do nobre vereador. Mostra, politicamente, a distância entre o Poder 

Executivo e a base do governo que aqui o representa. Com relação a fala do nobre vereador 

Juliano, fico surpreendido ao fato de estar sendo feito, sendo que a indicação é de autoria 

do nobre vereador da base. Isso põe em cheque a própria indicação do nobre vereador... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Temos uma sessão por semana. As 

lixeiras começaram a ser instaladas na sexta-feira. O requerimento do nobre vereador 

Carlos Alberto Sartori veio na terça-feira da semana passada. Devemos analisar esses dois 

pontos. Se a indicação veio na semana passada e somente hoje estamos discutindo a 

mesma, acredito que também podemos discutir algumas indicações de vossa excelência 

hoje e o prefeito executar os serviços amanhã. Muito obrigado pelo aparte... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: É muito bem lembrado por parte do 

nobre vereador. Como a indicação entrou na terça-feira e os serviços foram iniciados na 

sexta-feira, acredito que faltou um pouco de comunicação entre o grupo... Continuando o 

orador: Essas reuniões, nobre vereador... As reuniões pararam ou vocês estão seguindo 

uma conduta diferente do que está sendo discutido. Da para entender que o senhor está 

falando uma coisa e o prefeito fala outra. Isso interfere diretamente na indicação do 

Carlinhos. Estou enganado? Em minha visão, é uma enorme distância. Na semana passada 

fiz algumas críticas em relação a outra indicação, mas é a mesma situação. Estamos 

analisando o assunto. Foi posterior, nobre vereador Juliano, mas põe em cheque a matéria 

do vereador Carlinhos. Não se discute com o Executivo ou aquilo que está sendo discutido 

não está sendo colocado em prática. Vossa excelência vai analisar a situação. Politicamente 

põe em cheque a administração. Em minha visão, é uma administração que deixa vários 

vácuos e lacunas. Quer seja com projetos de lei ou indicações. Isso deve ser analisado. Não 

vou jogar sobre o nobre vereador Carlinhos e muito menos sobre o líder do prefeito. Esse 

fardo, certamente, não é de responsabilidade dele. Seria responsabilidade dele caso não 

existisse o grupo. Todas as discussões, até onde sei, eram passadas para o líder de governo. 

É uma interpretação, nobre vereador Juliano, que deve ser analisada. É uma situação que 

põe em cheque aquilo que o vereador representa nesta Casa. O prefeito postar uma situação 

e entrar uma indicação no plenário como sugestão, em quem devemos acreditar? Devemos 

acreditar naquilo que o prefeito postou ou naquilo que o vereador esta colocando nesta 

Casa? É o mesmo assunto. Devemos discutir e dialogar, caso contrário, deixará lacunas e 



críticas. É uma crítica construtiva. Não quero denegrir a indicação do nobre vereador, pois 

quem será beneficiada é a população do bairro. Não estou jogando pedra. Devemos 

interpretar a situação. Justificar uma indicação alegando que já está sendo feita, acredito 

que se cria um dissabor e um mal estar entre a administração e os vereadores. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “A indicação, 

requerimento e projeto de lei é um braço de trabalho do vereador. O vereador tem o direito 

de fazer, pois a lei prescreve isso. Ninguém vai impedir de fazer indicação ou 

requerimento. Se eu achar que é necessária, eu a farei. Não é o vereador que vai analisar se 

a minha indicação deve ser acatada, desacata ou se a mesma veio em bom ou mal tom. 

Estou fazendo em prol da comunidade e da cidade. A indicação foi elaborada e é de minha 

autoria. Acho relevante. Melhor ainda se a mesma já está sendo executada pelo prefeito. 

Tão logo, espero que seja instalado em todas as praças públicas. Acredito que a indicação é 

uma forma de trabalho do vereador. Ninguém está querendo puxar para um lado e para 

outro. Estou nesta Casa para fazer o melhor em prol da cidade. Quanto a avaliação, acredito 

que não estou pondo em jogo. Estou colocando em votação aquilo que é bom para a cidade 

e para a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ 

ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano 

Feliciano: “Fico surpreso com o pronunciamento do nobre vereador. Se o nobre vereador 

pronunciasse desse modo quando era líder do prefeito, acredito que o trabalho poderia ser 

mais desenvolvido e mais bem colocado. Gostaria de saber se o nobre vereador é da 

situação ou oposição. Não estou entendendo o que está acontecendo nesta Casa. Obrigado... 

Continuando o orador: Sem sombras de dúvidas vejo o que se transforma um pedido de 

uma simples lixeira. É o direito do nobre vereador. Nessa legislatura podemos ver que os 

vereadores da oposição fazem tudo isso a fim de aparecer. Quanto tempo foi perdido por 

causa de uma lixeira? Está na hora de discutirmos coisas sérias. É uma lixeira. O vereador 

quer aparecer em todas. Quando eles não estão dando risadas, eles querem aparecer. Estão 

brincando com a cara da população. Uma simples solicitação de lixeira se transforma em 

um enorme bate papo. Imaginem quando chegar a esta Casa uma solicitação mais séria. É 

brincadeira. É o que a população vê. Um simples vereador se transforma em um artista. 

Apesar, acredito que existe artista que anima o público. Boa noite.” Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 387/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 12º) 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. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir o 

vereador Marcos Paulo da Silva lê a matéria na íntegra.) O vereador Décio da Rocha 

Carvalho também assinou a matéria. Solicitaram vistas da matéria na sessão. Caso 

solicitarem vistas novamente, gostaria que a matéria fosse encaminhada até o setor 

competente. Após a solicitação de vistas, acredito que a matéria deve ser aprovada para que 

o trâmite legal seja iniciado. A população da localidade necessita desse tipo de benefício. 

Muitos cidadãos transitam pela via. Peço a colaboração dos senhores vereadores, assim 

como do prefeito municipal. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 



fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 392/2014. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 13º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 393/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 394/2014. 

Rejeitada menos quatro votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes, Marcos Paulo da Silva e Juliano Feliciano. DESPACHO: REJEITADA. SS. 

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

Presidente. 15º) 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. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “(A seguir o vereador Marcos 

Paulo da Silva lê a matéria na íntegra.) Peço o voto favorável a todos os senhores 

vereadores. Nos dias de chuvas a situação fica muito crítica. É um pedido vindo de alguns 

moradores da localidade. Essas vias foram construídas há um bom tempo. Foi realizado o 

recapeamento, mas não construíram os bueiros e galerias. Devemos colocar o que é 

louvável. Sempre vou atender as solicitações dos cidadãos. Levo uma história que ocorreu 

em São Paulo. O governador disse que aumentaria dois vagões nos trens que transportavam 

os cidadãos. Somente desse modo aliviaria o problema da lotação. Peço a colaboração dos 

nobres vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 395/2014. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

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

SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir o vereador Marcos Paulo da Silva lê a matéria na 

íntegra.) Essa indicação foi elaborada baseada na solicitação dos moradores daquela região. 

Estive participando das reuniões do Conseg e foi discutido sobre a segurança da população. 

Sabemos que não existe a possibilidade de uma viatura adentrar naquele ponto. Muitas 

pessoas que trabalham no bairro dos Prados são obrigadas a dar a volta. Caso a ponte 

existisse, acredito que a mesma facilitaria a vida de muitos cidadãos. Peço a colaboração de 

todos os senhores vereadores. Caso a municipalidade não possuir recursos para tal feito, 

gostaria de informar que estou à disposição para ir até São Paulo a fim de buscar novos 

recursos. Vale ressaltar que no início do ano o governador disse que possuía verbas para 

construção e manutenção de pontes. Será que no início do ano novamente surgirá esse tipo 

de verba? Vamos correr atrás de recursos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador 



Marcos Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 

seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 

A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir o vereador Marcos Paulo da Silva lê a matéria na 

íntegra.) Gostaria de agradecer o vereador Zé Branco pelo apoio. Uma determinada 

moradora da região tirou uma foto do piso de sua residência. Foi uma pequena chuva que 

causou um enorme estrago. Por que o esgoto está voltando dentro de sua residência? Cabe 

ressaltar que essa pessoa tinha colocado o piso em sua residência há pouco tempo. Peço a 

colaboração de todos. Caso a matéria for adiada, líder, peço encarecidamente para que 

executem a indicação. O principal não é a votação, mas sim a execução. Caso a matéria for 

executada, gostaria de parabenizar a administração. Estou apenas sugerindo a realização de 

estudos. A função dos vereadores é legislar. Está muito difícil. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

Senhor vereador Marcos Paulo. Não precisa ficar nervoso. Na verdade vou passar um 

cronograma para você compreender. Será feito o bairro Assad Alcici, Henriqueta Soares e 

logo após será feito a João Brandão Júnior. Meu voto também é favorável. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 401/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de 

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

Indicação nº 00403/2014.- Sugere estudos para implantação de um sistema de Fisioterapia 

Móvel no município. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única discussão a 

Indicação nº 00406/2014.- Sugere contratação de Psicopedagoga para atuar na Rede 

Municipal de Ensino. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Em única discussão a 

Indicação nº 00407/2014.- Sugere execução de obras de reurbanização e revitalização na 

Praça da Árvore. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

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

11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Em única discussão a 

Indicação nº 00408/2014.- Sugere execução de pavimentação asfáltica em toda extensão 

da Rua Tereza Lera Paoletti. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 11 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) 

Em única discussão a Indicação nº 00409/2014.- Sugere denominar de Antônio Antonelli o 

conjunto habitacional a ser construído próximo ao Conjunto Hélio Nicolai. Autoria: Décio 

Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 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. 


