
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de dezembro 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 Elias para que possa realizar 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. Hoje é uma data muito especial em minha 

residência, pois é aniversário de uma guerreira chamada Rosângela Aparecida da Silva. Ela 

batalhou, se empenhou e se dedicou muito em sua vida. Ela se formou em pedagogia. 

Trabalhou na Secretaria de Educação na gestão passada. Atualmente ela é professora da 

escola Marcos Antonio situada no bairro do Istor Luppi. Muitas mães gostam do trabalho 

que ela desenvolve junto as crianças. Não poderia deixar de registrar o aniversário de 

minha irmã. Caso não recebesse o apoio de minha irmã no passado, acredito que não estaria 

nesta Casa de Leis. Cabe ressaltar que ela sofreu perseguição da administração passada e 

sofre perseguição da administração atual. Mesmo com todos esses problemas ela vestiu a 

camisa e trabalhou arduamente em minha campanha e do atual prefeito. Ela conseguiu 

concretizar seu trabalho com muito amor. Lembro-me que queriam descontar alguns 

valores dos professores devido a realização da greve. Muitas situações que seriam 

descontadas estavam incoerentes. Uma liminar acabou derrubando os descontos. 

Novamente gostaria de registrar o aniversário de minha irmã. Parabéns. Outro assunto que 

gostaria de abordar faz referência a presença de alguns amigos. São eles: José Lucas, Luis 

Felipe, Leonardo, Marcelo e DJ Henrique. Eles estão nesta Casa para solicitar a ajuda dos 

senhores vereadores na realização de um evento. O evento está relacionado ao funk. Eles 

asseguraram que o evento não iria fazer apologia ao crime, drogas e sexo. Será um evento a 

fim de atrair famílias. Fiquei muito contente com essa proposta. Esses garotos tem 

responsabilidade e querem trazer divertimento para toda população. Caso o Secretário de 

Cultura atenda a solicitação dos garotos, acredito que o evento poderá ser concretizado. 

Itapira deve prestigiar vários ritmos de músicas. Em relação ao transporte que é 

disponibilizado para a realização de ecoterapia no município de Jaguariúna, gostaria de 

informá-los que está havendo atraso. É notório que se deve levar em consideração o horário 

marcado. Não tem como passar uma criança à frente. A família não pode perder esse tipo 

de benefício. Muitos receberam um comunicado alegando que as pessoas atrasadas 

perderiam o benefício. O horário deve ser cumprido. É um benefício muito importante para 

muitas famílias. Outro assunto que gostaria de abordar faz referência a algumas matérias de 

minha autoria. Uma das indicações faz referência a limpeza das galerias da Rua Polônia. A 

limpeza somente é realizada nos dias dos Pais, Mães e Finados. Para que a localidade fique 

dentro dos parâmetros adequados de limpeza, acredito que a limpeza deve ser feita 



regularmente. É uma forma de evitar a proliferação de animais peçonhentos. Gostaria de 

solicitar o apoio de todos os senhores vereadores. O pedido de adiamento das matérias não 

seria plausível. Cabe ressaltar que a solução dos problemas somente iria demorar devido a 

solicitação de adiamento. Venho a esta tribuna para também informá-los que as emendas 

estarão em pauta. Algumas direcionam verbas para as entidades como a ADI, Associação 

Eclética dos Aposentados, UIPA e escoteiros. Peço o apoio dos senhores vereadores. São 

entidades que necessitam de recursos financeiros. As entidades de nosso município somente 

têm a agradecer. Gostaria de parabenizar o suplente de vereador, Sr. Tiago Fontolan. Ele 

estará assumindo sua vaga devido a ausência do nobre vereador Sr. Décio. Ele continua 

sendo a mesma pessoa. É um grande dia, Tiago. Obrigado pela atenção de todos.” 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 dizer que hoje estará entrando uma indicação, de 

minha autoria, solicitando uma resposta no sentido da sugestão de implantar um raio X no 

Centro de Especialidades do CAIS situado no bairro da Penha do Rio do Peixe. Por que 

essa indicação foi elaborada? Vejo que existe o Centro de Especialidades, sendo que muitas 

vezes o profissional solicita o raio X. Essa pessoa poderia, muito bem, realizar o exame de 

raio X no CAIS e levar até o próprio médico que solicitou. Seria um tempo de, no máximo, 

5 minutos para realizar o exame. Falo isso porque essas pessoas, muitas vezes, não possui 

meio de transporte. Elas saem com o pedido nas mãos e tem que se deslocar até o Hospital 

Municipal para agendar o exame. O raio X somente funciona no Hospital Municipal. Caso 

a pessoa dependa do agendamento do exame, acredito que a mesma também dependerá de 

outro agendamento para retornar até o médico. Portanto, a pessoa perde tempo e prazo em 

duas oportunidades, ou seja, para realizar o exame e para levar o exame até o profissional. 

O agravante maior é no sentido de que a pessoa estaria tirando a vaga de uma pessoa que 

poderia ser atendida pela primeira vez. Vira um círculo quando falamos somente na 

realização de um raio X. Caso o raio X fosse disponibilizado no CAIS, acredito que muitos 

cidadãos apenas sairia da sala de consulta, faria o exame e levaria até o profissional. Cerca 

de poucos minutos essa pessoa seria liberada com o exame pronto. Cabe ressaltar que 

existem várias especialidades naquele local. Algumas especialidades, muitas vezes, 

necessitam desses exames, inclusive quando falamos em pré-operatório. É uma sugestão 

pertinente para a administração porque já possuímos os profissionais da Radiologia. 

Estudos devem ser realizados nesse sentido. A população será beneficiada, assim como o 

Poder Executivo. Ganharíamos muito tempo, sendo que a patologia do paciente seria 

sanada o quanto antes. Fica registrada essa sugestão. Vejo a centralização do raio X no 

Hospital Municipal. Em minha visão, acredito que esse tipo de serviço poderia ser 

descentralizado. O pessoal da rede básica, principalmente o pessoal do CAIS, estaria mais 

amparado em relação a realização do exame. Não vi nenhuma ideia no orçamento em 

relação ao assunto. Julgo a importância dessa indicação pelo fato de dar andamento naquilo 

que a população necessita. Diminuirá o tratamento de algumas patologias que necessitam 

de exames para se receitar os medicamentos, ganha-se tempo no pré-operatório e, o mais 

importante, é que diminuirá as filas de espera e filas de retorno. Muitas pessoas se 

deslocam até o CAIS para somente levar o exame. Caso existisse esse raio X no local, 

acredito que muitos benefícios poderiam ser concretizados. Gostaria que os nobres 



vereadores analisassem a matéria. A mesma somente está solicitando estudos nesse sentido. 

Julgo essa ideia muito importante. Tenho certeza que quem faz uso do serviço público de 

saúde somente tem a agradecer. A administração ganhará pontos nesse sentido. Espero que 

a Secretária analise a matéria. Vamos trabalhar disponibilizando boas ideias. São problemas 

que podem ser resolvidos. Outro assunto que gostaria de abordar é que ocorreu uma ampla 

divulgação relacionada o mês de Novembro Azul. Trago algumas informações, pois vejo 

que a Secretaria de Saúde também pode disponibilizar a realização de exames hormonais na 

rede municipal. Foi realizada uma ampla abordagem relacionada ao câncer de próstata. O 

mínimo que a administração deveria fazer é disponibilizar a realização de exames 

hormonais. Existe uma reclamação de um cidadão. Ele foi até a ouvidoria e a resposta que 

ele recebeu é que essa pessoa deveria se cadastrar no Programa Saúde do Homem, 

Campanha Novembro Azul, para a realização dos exames do AME. Então, como não 

conseguem realizar os exames em nosso município, o mínimo que deveriam disponibilizar 

é a realização do PSA da população masculina. Encaminhar para o AME somente para 

entrar na fila e esperar cerca de 60 dias para a realização dos exames, acho que é uma 

campanha falha. Não estou criticando o que foi divulgado. Estou complementando aquilo 

que é necessário para se fazer uma complementação diagnóstica ou investigativa. Já existe 

um enorme estigma dos homens realizarem o exame de próstata. Isso é divulgado pelos 

meios da Sociedade Brasileira de Urologia. Se a pessoa tem que solicitar a inscrição, 

acredito que temos que dar apoio e aparato às mesmas. Por que os exames não estão sendo 

realizados em nosso município? Tenho certeza que os exames não serão feitos, de pronto, 

no AME. Fica registrada essa crítica construtiva. São críticas construtivas. A população 

necessita desse tipo de benefício. Desse modo, acredito que o programa Novembro Azul 

será fechado corretamente. É uma sugestão como médico, vereador e cidadão. Outro 

assunto faz referência ao pedido de informações. Quando o município aderiu a rede 

cegonha, uma situação que faz parte do programa federal, a criação e implantação da UCI 

(Unidade de Cuidados Intermediários... Esse programa foi implantado na administração 

anterior e o município tinha um prazo para se adequar com o profissional do setor. Então, 

esse prazo está expirando no mês de dezembro. Corre-se o risco de devolvermos essa verba 

ao Governo Federal. Gostaria de solicitar algumas informações junto ao líder a respeito do 

assunto. 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. Bem vindo a esta Casa, Tiago 

Fontolan. Você é muito bem vindo em nosso meio. É um grande colega e parceiro. 

Primeiramente gostaria de responder alguns questionamentos. O senhor beliscou alguma 

ideia sobre a UCI, inclusive esteve conversando com alguns colegas da pediatria do 

Hospital Municipal. Tenho informações sobre isso. A UCI em Itapira, na verdade, 

funciona. Não há a menor probabilidade de o recurso ser devolvido. O que acontece é que 

temos uma demanda baixa. Vocês tem que entender que a UCI é diferente da UTI. A UCI 

serve, principalmente, para manutenção do recém nascido que passou por complicações. A 

UCI proporciona um período de engorda e cuidados essenciais. Os pediatras que estão em 

nossa cidade e fazem parte do quadro de funcionários do Hospital Municipal 

disponibilizam todo suporte essencial. Posso dizer que estive visitando o local. O que 

acontece? Acontece que existe uma enorme procura em relação a UTI. Normalmente 



depois da UTI o recém nascido já volta para a mãe e necessita de cuidados intensivos de 

uma UCI. Não há nenhuma probabilidade da devolução desses recursos. Estamos tentando 

implantar algumas melhorias dentro da UCI. Cabe ressaltar que a UCI funciona e está 

habilitada para prestar um serviço de qualidade para Itapira e toda região. Quando falamos 

a respeito do mês de Novembro Azul, na verdade, acredito que devemos ter cuidado. Vou 

falar em nome da Diretora Vera Vomero. Ela esteve em contato com a direção do AME a 

fim de solicitar maior abrangência para o município de Itapira. Itapira estava aderindo ao 

Novembro Azul. Então, não teria fila. Obviamente a pessoa tem que se inscrever. O AME 

destinou 30% das vagas para Itapira. O AME fez uma parceria, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, em nome da Diretora Vera. Ela se dedicou em correr atrás dos 

benefícios. Portanto, é muito pelo contrário. O AME buscou um dispositivo mais efetivo. O 

cadastro é de fundamental importância. É um serviço de qualidade. Os exames hormonais 

estão sendo feitos no município. Todos os casos que estão passando pelos especialistas 

estão sendo cumpridos. Foi realizada uma normatização dos exames. Foi detectado que 

existia um enorme número de exames hormonais. Queríamos saber o porquê desses 

exames. Para a minha surpresa, constatei que a UNIMED também não cobre os exames 

hormonais. Somente é realizado o exame em casos de extrema urgência. Portanto, o 

município está prestando um serviço de qualidade. A saúde do homem é tão importante 

quanto a saúde da mulher. Atualmente o município, através do projeto de lei de autoria do 

nobre vereador Joilson, está realizando um importante trabalho. Todas as equipes da 

Prefeitura estão trabalhando em conjunto. Em relação ao raio X, gostaria de dizer que achei 

muito interessante a ideia de vossa excelência. As consultas médicas do CAIS são 

consecutivas. Não temos folgas entre um e outro. Os médicos trabalham muito no CAIS. 

Como gerenciar essa situação? Ele vai fazer o exame e vai voltar ao médico? Será que 

haverá tempo hábil no atendimento dos cidadãos? O agendamento do exame de raio X é de 

no máximo 7 dias. Casos de urgência e emergência, os exames são realizados 

instantaneamente. Portanto, deve-se haver um estudo para a contratação de novos 

profissionais e o preparo de uma nova sala. Será que essa situação realmente funcionaria ou 

será que acumularia serviço para os profissionais? É um árduo trabalho. Atualmente temos 

muitas especialidades médicas à disposição da população. Será que isso poderia criar uma 

problemática? Estudos devem ser realizados. Em relação ao que o nobre vereador 

Marquinhos disse, recordo-me que há pouco tempo foi ventilado a respeito da dedetização. 

A dedetização, na verdade, não mata o escorpião. É muito pelo contrário, ou seja, ela faz 

com que os animais peçonhentos se desloquem até as residências. É muito pior. Por esse 

motivo foi realizada uma caçada aos escorpiões na época... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Juliano Feliciano: Boa noite. Na verdade, os escorpiões se alimentam de baratas. A 

partir do momento que é realizada a dedetização, automaticamente as baratas se espalham. 

Isso colabora com que os escorpiões também se espalhem. O correto é fazer a captura dos 

escorpiões com uma pinça. Obrigado... Continuando o orador: Entendo a indicação do 

nobre vereador. Acho a matéria pertinente pelas solicitações das pessoas do bairro, porém 

acredito que ela deveria ser mais bem conduzida. Gostaria de parabenizar três atletas nesta 

Casa. São paratletas, na verdade. São eles: André Brianti Panazzolo, Vitor Zani e o Jesiel. 

Ambos foram medalhistas de ouro. As modalidades foram corrida, lançamento de peso e 

natação. Estamos muito orgulhosos. Vocês enriquecem a nossa cidade com muito orgulho. 



Muitas vezes reclamamos de nosso dia a dia sobre situações inconvenientes. Vocês são 

exemplo de vida e mostram que a capacidade está na mente e não no físico. Parabéns a 

todos.” 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 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de Novembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 7ª 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 01 de Dezembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 

primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos ao Requerimento de Licença. 3º) REQUERIMENTO Nº. 00418/2014.- Licença 

para tratamento de saúde. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Encontrando-se presente no 

recinto da Câmara o 1º Suplente da Coligação PP/PSB/PR/PMN, Sr. TIAGO FONTOLAN 

BATISTA, o Sr. |Presidente convida-o para adentrar ao Plenário e que em pé, com a mão 

direita estendida, e em voz alta repita o seguinte Termo de Compromisso: "PROMETO 

EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO, 

RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO". Isto 

feito, esta presidência declara-o empossado, podendo tomar o assento na Casa. Em seguida, 

atendendo ainda aos dispositivos legais, procede-se a inserção, nesta Ata, da 

DECLARAÇÃO DE BENS do Suplente de Vereador resumidamente a saber: TIAGO 

FONTOLAN BATISTA; a) Veículo Ford Eco Sport, ano 2005, valor aproximado R$ 

26.000,00. b) Caderneta de poupança no Banco do Brasil no valor de R$ 35.421,15. Ato 

contínuo, faz uso da palavra o Vereador Sr. TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite 

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

funcionários desta Casa. Agradeço, senhor presidente, a abertura do espaço para que 

pudesse agradecer a todos. Nesse momento em que estou tomando posse, mesmo sendo por 

um dia, gostaria de agradecer a todos pela minha campanha no ano de 2012, pelos votos a 

mim confiados e a todas as pessoas que colaboraram ao longo de toda minha campanha. 

Também gostaria de agradecer os meus familiares, pois sem o apoio dos mesmos não 

estaria nesta Casa de Leis. A matemática da eleição acabou por ser traiçoeira em minha 

empreitada. Fui o quinto vereador mais votado desta cidade com 1.043 votos, mas pelo 

coeficiente eleitoral acabei ficando de fora. Espero que a reforma política, tão desejada por 

todos, aconteça no próximo mandato. Desse modo, algumas injustiças como essa não serão 

cometidas. Gostaria de agradecer quatro pessoas nominalmente. Em nome delas gostaria de 

agradecer a todos meus familiares e amigos. Minha mãe Denise, meu avô João, minha avó 

Francisca e minha falecida avó Dalva. Atualmente ela já não se encontra junto a nós, mas 

em 2012 fez questão de votar em minha pessoa. Em nome dessas quatro pessoas gostaria de 

agradecer a todas as pessoas que colaboraram em minha campanha. Hoje, senhor 

presidente, nobres vereadores, sinto em meus ombros o peso de toda população Itapirense. 



Obrigado a todos.” Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda 

a leitura das matérias constante do Expediente. 4º) RELATÓRIO Nº. 009/2014.- Ata da 

Audiência Pública realizada no dia 20 de novembro de 2014, para apresentação e debate 

aberto ao público do Projeto de Lei nº 98/2014 que "Estima a Recita e Fixa a Despesa para 

o Exercício Financeiro de 2015", bem como ao Projeto de Lei nº 96/2014 que "Altera 

anexos das prioridades do Plano Plurianual 2014/2017" e ao Projeto de Lei nº 97/2014 que 

"Altera anexos da Lei Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá 

outras providências". Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Pareceres e Projeto de Decreto Legislativo. 5º) PARECER nº. 156/2014.- ASSUNTO: 

BIOGRAFIA DO ILUSTRE CHEFE DA CONGADA ARNALDO FRANCO.- A 

Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o 

bojo da Biografia do ilustríssimo chefe da Congada Mineira Sr. Arnaldo Franco, 

apresentado nesta Comissão pelo nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade 

de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014, outorgando-lhe o Titulo de 

Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a 

viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 

pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo homenageado, na área 

cultural, que na qualidade de Chefe da Congada Mineira, apresenta-se com o grupo nas 

festividades de São Benedito anualmente, abrilhantando o tradicional evento de nosso 

Município. ARNALDO FRANCO, nasceu na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, 

vindo para Itapira juntamente com sua família no ano de 1957, quando ainda o chefe da 

Congada Mineira era o Sr. José Julho Záia. Em 1960 a chefia da Congada Mineira passou 

para seu pai Joaquim Benedito Franco, para logo em seguida, em 1964, tornar-se o chefe da 

Congada. Casado com Darcides Maria Franco, de cuja união adveio os filhos Alice, Alina, 

Maria de Fátima, Eva Regina, Carlos Sérgio e Adão Pedro, este "in memoriam". Por todo 

exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014. É este o Parecer. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 6º) PARECER nº. 157/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

15/2014.- 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 

Decreto Legislativo nº 15/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que 

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo chefe da 

Congada Mineira Sr. Arnaldo Franco", 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 7º) Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 0015/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título 

de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo chefe da Congada Mineira Sr. Arnaldo Franco. 



DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Pareceres e Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Projetos de Resolução. 8º) Projeto de Resolução nº. 006/2014.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

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

Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 9º) Projeto de Lei nº. 

00107/2014.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina as ruas do Loteamento Estrela do Sul, em Barão 

Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) 

Projeto de Lei nº. 00108/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Dr. Murilo Arruda a Associação 

Centro do Idoso - Vida Mais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 00109/2014.- 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 ao Educandário Nossa 

Senhora Aparecida. 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 02 de Novembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 00110/2014.- 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 Auxílio, valores à 

Associação Itapirense de Preparo do Adolescente - AIPA. 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 02 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer, 

e a Casa aprova, menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

Marcos Paulo da Silva e Rafael, a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei contra a solicitação 

de suspensão da sessão pelo fato de que esse tipo de solicitação vem vindo de outras 

sessões passadas. Por esse motivo votei contra. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, o requerimento 

de suspensão dos trabalhos é previsto dentro de nosso Regimento Interno. É um direito do 

vereador. Devemos conversar em grupo a respeito das decisões. As comissões têm o seu 

papel. Portanto, a votação positiva para a suspensão dos trabalhos. Obrigado.” 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita 

ao 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 13º) 



Emenda Modificativa de nº. 001/2014 ao Projeto de Lei nº 98/2014.- Alteram-se 

dispositivos ao Projeto de Lei nº 98/2014 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2015".. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

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

Down é uma entidade que merece ser olhada com muito carinho. Outras entidades também 

devem ser olhadas com muito carinho. Sabemos que existe muita dificuldade de trabalhar 

nesse tipo de setor. Por esse motivo elaborei a emenda. É uma forma de auxiliar os 

trabalhos da entidade. Muitas pessoas são beneficiadas através da entidade. A UIPA é outra 

importante entidade de nossa cidade. Uma análise deve ser feita antes de direcionar as 

verbas. Peço a colaboração dos nobres vereadores. São importantes entidades que merecem 

melhor respaldo. Obrigado e boa noite a todos.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 14º) Emenda Modificativa de nº. 002/2014 ao Projeto de 

Lei nº 98/2014.- Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 98/2014 que "Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2015". Autoria: Rafael Donizete 

Lopes Cesar Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar sobre a emenda 

que foi elaborada em conjunto com o Vereador César da Farmácia. Analisamos o 

orçamento e nesse momento procuramos fazer aquilo que é de bom para a comunidade, 

sem ferir ou causar transtornos para a administração. É nesse momento que o vereador atua. 

Temos o direito de elaborar a emenda e julgar a necessidade da mesma. Vejo que um dos 

maiores problemas de nosso município está relacionado a Guarda Municipal. As viaturas 

estão em péssimas condições. Pensando na segurança da comunidade elaboramos a referida 

emenda. Cerca de R$ 280.000,00 estão sendo direcionados para as mulheres Itapirenses, 

mais precisamente para a compra de um mamógrafo. A emenda foi elaborada baseada em 

todas as mulheres que necessitam desse aparelho para fazer exames preventivos. São 

algumas indicações muito importantes para a população. Em relação as entidades, gostaria 

de ressaltar que as mesmas desenvolvem um importante trabalho em nossa cidade. Peço a 

colaboração de todos. Em conversa com o vereador César foi constatado que muitas 

pessoas fazem tratamento de saúde fora do município. Essas pessoas seriam beneficiadas 

através da disponibilização de lanches. É uma destinação muito importante. Espero que os 

nobres vereadores votem em conjunto. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.” 

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

02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 15º) Emenda Aditiva de 

nº. 003/2014 ao Projeto de Lei nº 99/2014.- Acrescenta dispositivos ao Art. 1º e ao Art. 2º 

do Projeto de Lei nº 99/14, que excepciona desdobros e desmembramentos em condições e 

prazos que menciona. . Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

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

dos Pareceres. 16º) PARECER nº. 161/2014.- Ao Projeto de Lei nº 106/2014.- 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 106/2014, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a atualização da planta genérica 



de valores, dá outras providências para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana no exercício de 2015", 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 02 de dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. 17º) PARECER nº. 162/2014.- Ao Projeto de Lei nº 109/2014.- 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 109/2014, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores ao Educandário Nossa Senhora Aparecida.", 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 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 18º) 

PARECER nº. 163/2014.- Ao Projeto de Lei nº 110/2014.- 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 110/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, 

valores à Associação Itapirense de Preparo do Adolescente - AIPA", 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 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 19º) 

PARECER nº. 164/2014.- Ao Projeto de Lei nº 99/2014 e Emendas Aditivas nº 

01/02/03/2014.- 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 99/2014, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Sartori, Marcos Paulo da Silva e 

Maurício Cassimiro de Lima que "Excepciona desdobros e desmembramentos em 

condições e prazos que menciona", bem como às Emendas Aditivas nºs 01, 02 e 03/2014, 

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 02 de dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente faz a leitura dos Ofícios. 20º) 

Associação Comercial e Empresarial de Itapira: Convite para a festa de chegada do 

Papai Noel em nossa cidade a ser realizada no dia 05/12/2014, às 18:30 horas, na Praça 



Bernardino de Campos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Esgotado o tempo regimental do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta 

da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

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

discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 0016/2014.- Dispõe sobre apreciação das 

Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2011. 

Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0024/2014.- Altera a redação do Artigo 45 da Lei 

Complementar nº 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 024/2014. Aprovado menos três abstenções dos 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0025/2014.- Dispõe sobre a criação 

de cargos no Quadro de Pessoal do SAAE. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 25/2014. 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 

Complementar nº 25/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0099/2014 e Emendas Aditivas 

de nº 01, 02 e 03/2014.- Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos 

que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva e Maurício 

Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 99/2014. Aprovado em primeira 

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

Emenda Aditiva de nº 01/2014. Aprovada por unanimidade. A Seguir, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação a Emenda Aditiva de nº 02/2014. Aprovada por unanimidade. 

Da mesma forma, O Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva de nº 

03/2014. 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 99/2014 . 

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

segunda votação a Emenda Aditiva de nº 01/2014. Aprovada por unanimidade. A seguir, o 

Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva de nº 02/2014. Aprovada por 



unanimidade. Da mesma forma, O Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Aditiva de nº 03/2014. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 99/2014 E EMENDAS 

ADITIVAS DE NºS 01, 02 E 03/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em primeira discussão o / Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 00106/2014.- Dispõe sobre a atualização da planta genérica 

de valores, dá outras providências para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana no exercício de 2015. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer, e a Casa 

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

Silva e Rafael Donizete Lopes, vistas da presente matéria. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

106/2014. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 00109/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, 

sob forma de Subvenção Social, valores ao Educandário Nossa Senhora Aparecida. 

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 109/2014. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00110/2014.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores à Associação 

Itapirense de Preparo do Adolescente - AIPA. 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 solicitar o apoio de todos os senhores vereadores. É um projeto 

muito importante. Esse recurso se encontra no fundo. São doações efetuadas pelas 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 110/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Dezembro 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. 


