
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 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. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

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

funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna para dizer que elaborei uma emenda em prol 

de algumas entidades. Quando a emenda é aprovada por unanimidade a mesma se torna de 

autoria de todos os senhores vereadores. Alguns presidentes de entidades marcam presença 

nesta Casa de Leis. As entidades de nossa cidade somente têm a agradecer. Sabemos que 

muitas entidades assistenciais passam por muitas dificuldades. É uma forma de auxiliar os 

serviços prestados para a comunidade. Outro assunto que gostaria de abordar faz referência 

ao grave problema da dengue em nosso município. Os casos estão aumentando 

rapidamente. O bairro Jardim São Francisco está situado ao lado de um cemitério. Muitas 

pessoas daquela localidade foram infectadas. Uma determinada paciente foi atendida por 

um médico, onde o mesmo disse que ela estava com infecção de urina. Ela retornou em 

outro médico e o mesmo disse que ela estava com dengue hemorrágica. São problemas 

graves. As pessoas com suspeita de dengue não podem retornar às suas casas. Elas devem 

ficar em observação. Gostaria de solicitar o apoio da população no sentido da limpeza de 

seus quintais. Todos devem estar empenhados no combate a dengue. Gostaria que o líder do 

prefeito levasse até o prefeito algumas sugestões como, por exemplo, colocar a disposição 

da sociedade todos os agentes de saúde. A realização de dedetização é de fundamental 

importância. Medidas preventivas devem ser acatadas. Em relação ao microempreendedor, 

gostaria de dizer que o mesmo é isento da cobrança de solo. Eles pagam um determinado 

valor no mês e podem usufruir do local específico. Algumas pessoas que construíram 

barracas no centro do município pagaram um valor. Gostaria de saber qual o valor que está 

sendo cobrado dessas pessoas. Como o microempreendedor deve ser cobrado? Onde está a 

legalidade em cobrar essas pessoas? Gostaria que esses questionamentos fossem 

respondidos. Será que essa situação é legal? Não tenho conhecimento desse tipo de 

legalidade. Falar que a pessoa registrou com CPF, não basta. As informações não batem. 

Muitas pessoas trabalharam no ano passado. São os mesmos microempreendedores do ano 

passado. Eles vendem doces, chopp, churrasco, dentre outras situações. Gostaria de 

agradecer a presença do Siqueira nesta Casa de Leis. Os questionamentos devem ser 

respondidos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Estive 

analisando a pauta e gostaria de saber do líder do prefeito, assim como de todos os 

vereadores da situação, sobre algumas informações referentes a abertura do Hotel Fazenda. 

É sabido por toda população que foram realizadas várias licitações. A iniciativa privada não 

teve nenhum interesse naquele local. Prova disso é que em várias licitações ficou decretado 



como uma licitação deserta. Gostaria de saber do líder do prefeito se a própria Prefeitura 

vai assumir a situação. Cabe ressaltar que o próprio histórico do Hotel Fazenda foi muito 

interrogado nos últimos anos. Gostaria de saber qual o propósito da bancada da situação em 

elaborar esse tipo de requerimento. O prefeito deve explicar para a população. Ficaríamos 

muito agradecidos pelos esclarecimentos disponibilizados. Obrigado... Continuando o 

orador: Caso o requerimento se torne realidade, gostaria que a municipalidade explicasse a 

situação. Não é justo investir com dinheiro público e depois transferir para uma empresa 

privada. Obrigado e boa noite.” 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. Primeiramente gostaria de falar 

a respeito do requerimento. Acho que todos os vereadores, inclusive a oposição, podem 

debater o assunto na Ordem do Dia. Voltando ao assunto em que o Vereador Marcos Paulo 

disse, mais precisamente sobre a legalidade da microempresa, acredito que seria 

interessante levantarmos essa situação. Também temos alguns questionamentos como o 

senhor colocou. As perguntas seriam no seguinte sentido: O custeio da limpeza pública 

nesse espaço onde as pessoas estão trabalhando é realizado por quem? E o custeio da 

energia? Essas situações não podem recair sobre a municipalidade. A municipalidade tem 

os seus custos, mas aqueles que estão ganhando dinheiro no espaço público devem pagar 

impostos. A legalidade é muito bem lembrada. Gostaria de explorar essa situação e trazer 

respostas ao senhor na próxima sessão. Em relação ao assunto da dengue gostaria de 

ressaltar que a Prefeitura Municipal está tomando muitas medidas contra a dengue. Quem 

está a frente do assunto é a Josy da Vigilância Epidemiológica. A questão da nebulização 

funciona de uma forma parcial. Foi comprovado, através de estudos científicos, que não 

adianta realizar a nebulização, mas sim encontrar os criadouros dos mosquitos da dengue. 

A nebulização mata o mosquito somente naquele momento. As larvas ficam em seus 

criadouros. Portanto, o problema continuará. Tendo essa noção epidemiológica, segundo a 

Josy, como procede? Quando existe um foco em determinada região é realizado um 

quadrante isolador. Desse modo, todas as residências situadas próximo ao foco são 

vistoriadas pelos agentes comunitários de saúde. Muitas cidades estão em estado de alerta 

contra a doença. A dengue é um problema de todos. A dengue não é um problema 

exclusivo do município. Passamos por um período de seca muito severo onde a maior parte 

das pessoas esqueceu as condições e cuidados da dengue. Vasos, pneus, copinhos, dentre 

outros, foram deixados de lado. Atualmente a dengue se reproduz em várias situações 

diferenciadas, inclusive em poças de água suja. O problema da dengue deve ser enfrentado. 

Em relação a pessoa que passou pelo Hospital, gostaria de dizer que não tenho esse dado 

relacionado a dengue hemorrágica. O senhor levantou um dado de dengue hemorrágica. 

Vou procurar saber se realmente é um caso de dengue hemorrágica. Quando existe o 

tratamento da dengue o mesmo é sintomatológico. Quando ele passa por um médico... O 

médico pode ter várias suspeitas de hipóteses de diagnóstico. O paciente sai medicado do 

Hospital, inclusive para a sintomatologia da dengue. O médico não está naquele local para 

simplesmente prescrever medicamentos à toa. Poderia ser uma gripe ou resfriado. O 

profissional prescreve a medicação prevendo que o paciente pode estar com dengue. É de 

competência profissional exclusiva de o médico fechar um diagnóstico de dengue. Por 

qualquer motivo que esse médico não tenha levado o caso adiante, o mesmo chegou a 



conclusão que aquilo não poderia ser. Se voltou novamente... Existe outro médico 

gabaritado que estudou seis anos de medicina somados com mais alguns anos de residência. 

Esse, sim, é responsável em exarar o laudo sobre aquilo e não nosso sistema de saúde. É um 

profissional médico como o Dr. Rafael e o Dr. Pedro que possui competência para avaliar. 

A Secretaria da Saúde está realizando suas ações. O Hospital faz suas ações, porém é de 

competência do profissional médico solicitar o exame e não da Secretaria da Saúde. Com 

certeza esse profissional tem orientação didática que fez levar em conta o porquê de pedir 

ou não pedir o exame para a dengue. Isso é uma decisão unilateral e exclusiva. Essa 

conduta profissional pode ser reprimida, porém deve ser feita por um corpo médico. As 

ações da dengue em nosso município estão sendo feitas em todos os aspectos. Inclusive, 

novamente gostaria de ressaltar que todas as secretarias estão participando no combate a 

dengue. A dengue é um mal que não aflige somente Itapira, mas toda região. Esse ano 

Itapira já totaliza 311 casos da doença. Chamamos de ano dengue. O ano dengue é 

considerado de julho a dezembro. São os períodos de maior chuva. Nesse período temos 

213 casos de dengue. Cabe ressaltar que o Sistema Epidemiológico de Itapira, através de 

sua representante Josy, faz um trabalho contínuo anual. O trabalho relacionado a dengue é 

contínuo. Cada vez mais ele está sendo acentuado a fim de minimizarmos o problema. É 

um problema que envolve todos os habitantes. Mesmo com os cuidados de todos os 

habitantes, ainda não é tão simples de resolver. Falando em saúde, gostaria que a oposição 

também levantasse situações como o mutirão de catarata. Duzentos e vinte e cinco olhos 

foram operados. O município de Itapira ainda possui uma fila de espera com mais de 300 

pessoas. Levantei alguns dados e Itapira consegue fazer, através de seu sistema de saúde, 

em torno de 12 cirurgias de catarata por mês. Foram realizadas 225 cirurgias através do 

mutirão de catarata. São 225 pessoas atendidas. Uma cirurgia de catarata na rede particular 

custa em torno de R$ 2.500,00. Para aqueles que acreditam que a tecnologia é baixa, 

gostaria de dizer que o sistema de Itapira é conhecido popularmente como cirurgia a laser. 

Aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar os procedimentos sabem do que estou 

falando. É uma cirurgia rápida e indolor. Há muito tempo Itapira não vê um benefício desse 

tipo. Apontar alguns erros e defeitos, todos apontam. Quando devem falar de uma situação 

única em nossa região, ninguém fala. Duzentos e vinte e cinco pessoas passaram a enxergar 

melhor. Queria ver a oposição questionar essa situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Baseado no discurso de vossa excelência parece-me que estão 

fazendo um favor para a população. Isso é obrigação do Poder Público. Parece que o senhor 

está discursando... Vossa excelência está falando aquilo que o Poder Público deve fazer. 

Não é um favor, senhor vereador... Continuando o orador: Estamos mostrando uma 

situação que o senhor não tem coragem de fazer, ou seja, buscar verba e trazer benefício a 

toda população. Quando o senhor tiver coragem de buscar verba, venha a esta tribuna e 

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

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

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

SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de Novembro de 

2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em 



discussão e votação a Ata da 42ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Dezembro de 

2014. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 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 aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao 

plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de 

novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não 

havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Relatório. 4º) RELATÓRIO Nº. 

0010/2014.- Ata da Segunda Audiência Pública realizada no dia 04 de dezembro 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 09 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0026/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera, revisa e consolida a Lei nº 3.994/06, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 4.244/08, que estabelece as diretrizes do planejamento 

territorial do Município e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0027/2014.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Altera, revisa e consolida a Lei nº 3.995/06, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 

4.245/08, 4.698/10 e 4.835/11, que institui a Lei de Regulação do Uso da Ocupação e do 

Parcelamento do Solo Urbano, para fins urbanos e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima requer, e a Casa aprova por unanimidade, a inversão da 

pauta a fim de que os Pareceres de nºs 168, 169 e 170/2014 sejam lidos. 7º) PARECER 

nº. 168/2014.- Ao Projeto de Lei nº 98/2014 e Emendas Modificativas nº 01 e 02/2014.- 

As Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social 

Esporte e Lazer e, Justiça e Redação, e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 

98/14, de autoria do Prefeito Municipal, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município para o exercício de 2015, bem como às Emendas Modificativas de nºs 01 e 

02/2014, dos nobres edis desta Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes e Cezar 

Augusto da Silva, respectivamente, após minudentes e acurados estudos sobre os teor das 

proposituras, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe 

óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em 

minuciosa análise e exaustivas reuniões, inclusive com a realização de duas Audiência 

Pública aberta ao público, estas Comissões observaram que o Projeto de Lei de Orçamento 



para o próximo exercício, fixado em R$ 292.270.000,00, foi elaborado em conformidade 

com os Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas 

exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo o princípio do equilíbrio 

orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como na codificação das 

receitas e despesas. Com relação às Emendas Modificativas apresentadas pelos nobres edis 

à Peça Orçamentária, não existe impedimento para suas tramitações, deixando, portanto, o 

mérito, ao 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 09 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 8º) PARECER nº. 169/2014.- 

Ao Projeto de Lei nº 96/2014.- As Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Assistência Social Esporte e Lazer e, Justiça e Redação, e de Obras 

Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a 

exarar parecer ao Projeto de Lei no 96/14, de autoria do Prefeito Municipal, que "Altera os 

Anexos I, II, III, IV e o de Prioridade e Metas do Plano Plurianual 2014/2017", após 

minudentes e acurados estudos sobre os teor da propositura, acordaram por exarar parecer 

favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Quanto ao mérito 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 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 9º) PARECER nº. 170/2014.- Ao Projeto de Lei nº 97/2014.- 

As Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social 

Esporte e Lazer e, Justiça e Redação, e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, 

Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 

97/14, de autoria do Prefeito Municipal, que "Altera os Anexos V e VI e o Anexo de 

Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015", após 

minudentes e acurados estudos sobre os teor da propositura, acordaram por exarar parecer 

favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Quanto ao mérito 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 09 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 primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0098/2014 e Emendas Modificativas nºs 01 e 02/2014 .- Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2015. Autoria: José Natalino 

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

“Boa noite a todos. Elaborei uma emenda nesta Casa. É o que o vereador pode fazer. Falar 



que é show acaba me deixando um pouco chateado. Estou somente tentando legislar em 

prol da população. Estou nesta Casa para desenvolver o que é de direito do vereador. Falar 

que estamos elaborando uma emenda no sentido de retirar verba de onde não pode, me 

desculpa... É um orçamento que vem sofrendo reajuste. Possui um contingente de mais de 

oito milhões. É motivo para dar risada. Venho a esta tribuna para falar a respeito da emenda 

de minha autoria. Uma delas beneficia a Associação Down com apenas R$ 15.000,00. 

Como seria aplicado esse valor? A entidade vai elaborar um projeto para que a emenda 

comtemple a situação. Em relação ao valor de R$ 15.000,00 direcionados para UIPA, 

gostaria de dizer que estive conversando com o Alex Avancini. A emenda seria para 

subsidiar castração, alimentos, dentre outras situações. Em minha opinião, é muito pouco o 

valor que coloquei. Gostaria de ter colocado mais. É uma entidade que desenvolve um 

importante trabalho em nossa cidade. Já o grupo dos escoteiros acabei direcionando R$ 

25.000,00. Não é show. Esse valor seria para comtemplar um projeto que o grupo 

desenvolveu. Foi falado, César e Rafael, que elaboramos essas emendas somente para 

aparecer. Estamos em nossos direitos como vereadores. Em relação a Associação dos 

Aposentados foram direcionados R$ 15.000,00. É um valor que comtemplaria várias 

situações. É utilidade pública desde o ano de 1999. O vereador Décio estava nesta Casa 

quando o projeto foi aprovado. Os idosos também merecem esse tipo de benefício. Minhas 

emendas totalizam somente R$ 70.000,00 de um orçamento de duzentos milhões. Peço o 

apoio dos nobres vereadores. Fica registrado o meu pedido. São importantes entidades que 

merecem atenção. Desculpe-me, líder, pois não estamos nesta Casa para fazer nenhum tipo 

de show. É o papel do vereador elaborar emendas. Inclusive, o Líder de Governo de seu 

partido na Assembleia Legislativa é uma das pessoas que mais elabora emendas. 

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

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

falada, funcionários desta Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Em relação a Associação Eclética dos Aposentados, gostaria de lembrar que no ano 

passado não fizemos a emenda, sendo que no corrente ano necessitaram da mesma. Uma 

pessoa do Executivo ajudou essa Associação. É o momento de fazermos a emenda para não 

acontecer igual ao ano passado... Continuando orador: Quando se fala em orçamento nos 

debruçamos não somente em relação aos números, mas aquilo que cada secretaria priorizou 

como meta. Analiso que um dos maiores problemas de nosso município está relacionado a 

Segurança. O vereador que participa ativamente do CONSEG pode constatar o que estou 

dizendo. É um problema grave. Uma emenda parlamentar, conforme o Vereador Marcos 

Paulo disse anteriormente... É o momento em que o vereador possui para oferecer aquilo 

que pode e acha, sem gerar nenhum tipo de incomodo para a administração. É uma forma 

de mostrar que está preocupado com os problemas do município. Estive conversando com 

alguns membros da corporação. As viaturas estão em condições precárias. Elaboramos uma 

emenda no valor de R$ 168.000,00 para a compra de 4 viaturas para a municipalidade. É a 

mesma ideia dos vereadores da situação quando subiram até o gabinete e tiraram uma foto 

oficial junto ao prefeito alegando que a sobra de dinheiro da Câmara serviria para a compra 

de viaturas. Estamos juntos com vocês, nobres vereadores. Temos o mesmo pensamento de 

vossas excelências. Vocês disponibilizaram a ideia para o prefeito, mas nenhuma viatura foi 

comprada. É uma emenda coerente que está em consonância com o propósito de vossas 



excelências. Não estou querendo jogar vereador contra a população. Estou apenas 

exercendo o meu papel como vereador. Se todos acham necessário a compra de viaturas 

para a Guarda Municipal... É o mesmo assunto, mas em momento diferente. Qual é o 

propósito quando vossas excelências disponibilizaram a ideia para o prefeito? Fui o autor, 

juntamente com o nobre vereador Carlinhos, a respeito da matéria que declara de utilidade 

pública a ASCORSI. Temos que analisar o trabalho exercido pela ASCORSI de Itapira. Ela 

é referência na região, Estado, inclusive, a nível nacional. Ela recebeu prêmio da Petrobrás. 

Esse trabalho que a ASCORSI executa deve ser auxiliado. A média de salário dos 

funcionários da ASCORSI é menor do que um salário mínimo. Não é querer jogar vereador 

contra a entidade. Devemos analisar, pensar e votar de forma que todos gostariam de votar. 

Esses três vereadores não estão contra a administração. É uma emenda muito importante. 

Com relação a UIPA, gostaria de ressaltar que é a mesma situação. É uma emenda. São 

situações muito importantes para quem gosta de animais. É apenas uma emenda. Essa ideia 

não surgiu do nada. Discutimos várias vezes sobre o assunto. Queremos que essas emendas 

sejam aprovadas. Com relação ao mamógrafo, vejo que é muito importante para o nosso 

município. Isso foi propósito de campanha da qual também participava. Quem prometeu 

essa situação para a população foi o Paganini e o Dado. Bateram porta por porta. O 

mamógrafo estava em seu projeto. No ano passado não ocorreu nenhum tipo de destinação 

de verba para a compra de um mamógrafo. Vamos esperar mais um ano? Sobre a entidade 

POLEM, gostaria de dizer que a mesma realiza um trabalho magnífico. Não estamos 

jogando a população contra a administração. Estamos discutindo. Não estamos querendo 

aparecer ou fazer política baixa. Vamos discutir. É importante. A ideia da disponibilização 

do lanche é muito importante para as pessoas que realizam tratamento médico em outros 

munícipios. Muitas pessoas vieram reclamar sobre a situação. Há uma semana um cidadão 

levantou esse tipo de questionamento. Vejo que o total das emendas totaliza apenas R$ 

607.000,00 de um orçamento próximo a R$ 300.000.000,00. Será que isso é muito? Será 

que o número de pessoas beneficiadas é baixo? Tenho certeza que não. Cabe ressaltar que 

cerca de 41 milhões é operação de crédito. São quase 16% do orçamento. Devemos analisar 

a importância dos benefícios. Qualquer vereador poderia ter feito emendas. É de direito do 

vereador. Não posso aceitar críticas em relação a elaboração de emendas. É de direito do 

vereador. É inaceitável. Respeitamos o fato de nenhum vereador elaborar emenda. Não sei 

o que foi acordado junto ao Executivo. Estamos nesta Casa fazendo uma política 

consciente. Caso todos fugirem desse propósito, acredito que estamos deixando de exercer 

o direito de legislar. Estamos representando a população Itapirense. Cada Secretaria possui 

seus problemas. Parabenizo pela realização do mutirão de catarata. Vamos votar as 

emendas de forma justa e consciente. Não vamos ser inconsequentes em fazer justificativas 

inexplicáveis. Espero que os nobres vereadores apresentem justificativas adequadas. Votem 

e analisem do modo em que vossas excelências quiserem. São problemas que devem ser 

discutidos. Espero que nenhuma promessa chegue até a população Itapirense somente no 

último ano de eleição. Não queremos isso. 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. 

Primeiramente os vereadores da base optaram pela não alteração do orçamento do 

município. Caso os vereadores da oposição observarem o parecer da comissão que analisa a 



legalidade e constitucionalidade dos projetos, acredito que observarão que o parecer é 

favorável as emendas. A votação fica a critério do colendo plenário. Portanto, ninguém está 

julgando a legalidade ou ilegalidade das emendas. A base da situação observou muitas 

situações que não envolvem somente o município, mas envolvem o mundo. Um orçamento 

não é feito de forma aleatória. O orçamento é feito pelo corpo técnico que debruça sobre as 

necessidades e prioridades do município. Falou-se nesta Casa que ninguém está querendo 

jogar os vereadores contra a população. As pessoas que estão presentes nesta Casa vieram 

nesta Casa de que forma? Foi a convite de algum vereador ou próximo? Diria várias 

situações sobre as emendas. Os vereadores da situação entendem que uma série dessas 

emendas já são comtempladas. Vou citar algumas delas para que vocês possam constatar 

que o Executivo não é omisso. Na verdade, ele possui um olhar muito crítico para com a 

entidades. Gostaria de expor alguns exemplos: Foi feita uma emenda pelo vereador Marcos 

a respeito da Associação Down. A Associação Down recebe do município, entre verbas 

municipais, estaduais e federais, cerca de R$ 103.000,00 ao ano. Senhor vereador, enquanto 

o senhor esteve nesta tribuna eu o respeitei. Busque melhores informações. Não estou 

dizendo uma situação aleatória. Quando venho a esta tribuna, venho com informações 

concretas. A entidade UIPA recebeu no decorrer deste ano por volta de R$ 70.000,00. 

Existem conversas junto ao Executivo para que esse valor seja aumentado. A POLÉM, por 

exemplo, recebe R$ 27.700,00. Cabe ressaltar que é uma entidade que não é do município 

de Itapira. Ela recebe esse valor porque muitos habitantes do município necessitam dos 

cuidados da PÓLEM. A emenda de autoria do Dr. Rafael fala a respeito da UIPA. Temos a 

aquisição de viaturas para a Guarda Municipal. É previsto dentro do orçamento. Respeite o 

que estou falando, nobre vereador. Isso é uma questão de respeito. Vamos escutar aquilo 

que estou dizendo. O Secretário da Fazenda, Sr. João Bozzi, disse que a Prefeitura possui 

por volta de 100 mil reais destinados a Guarda Municipal. Fica a critério do Secretário da 

pasta analisar a situação e utilizar o dinheiro da melhor forma possível. As viaturas podem 

ser compradas. Sabemos que a movimentação do orçamento é constante. Praticamente em 

todas as sessões desta Casa passam modificações relacionadas ao orçamento. O município 

deve ser administrado de forma séria. Existem princípios que se chamam prioridades e 

necessidades. As entidades possuem duas prioridades e necessidades. O município também 

possui. Ele deve estabelecer as prioridades e necessidades em relação a alocação de verbas. 

Nenhuma entidade está sendo desamparada quando apresenta um projeto ao Poder 

Executivo. Obviamente os recursos são restritos. Vários fatores devem ser levados em 

consideração. Solicitam a aplicação de recursos em diferentes situações, mas são contra o 

aumento de arrecadação. É muito fácil querer destinar sem poder arrecadar. Administrar é 

muito difícil. Os vereadores da base entendem esse tipo de disposição. Tocou-se em alguns 

assuntos interessantes como a aquisição de um mamógrafo. Sei que a Associação Pétalas de 

Rosa está nesta Casa. Vocês podem confirmar aquilo que estou falando. Itapira não possui 

um mamógrafo, mas ninguém fica desassistido. É realizado o exame de mamografia nas 

quartas feiras na Santa Casa. Também é realizado esse tipo de exame no AME. Um exame 

de mamografia na Santa Casa está em torno de R$ 58,50. Resultaria em um total de R$ 

5.600,00 ao mês. Temos, ainda, cerca de 103 mamografias realizadas no AME. Cabe 

ressaltar que é gratuita. Caso levarmos em conta o custo do transporte dos pacientes 

encaminhados até o AME associado ao valor das mamografias resultaria em torno de R$ 



5.900,00 ao mês. É sabido que existe um sistema no qual quando existem prioridades, 

automaticamente são encaixados no AME ou Santa Casa. Existe um estudo para essa 

situação. Não é feito de forma aleatória. Caso seja constatado o câncer mamário, acredito 

que não será somente o aparelho que resolverá o problema. Caso não exista o apoio de um 

mastologista e de um assistente social, acredito que o mamógrafo, por si, não resolve o 

problema. Fui levantar os custos do mamógrafo. O custo de um mamógrafo fica em R$ 

205.000,00 de aparelho e R$ 82.000,00 nas demais adequações. No total resultaria em R$ 

287.000,00. Precisamos de uma área adequada para colocarmos os aparelhos. Também 

precisaríamos de profissionais capacitados para operar o equipamento e um médico 

especialista para interpretar os exames. Isso resultaria em R$ 16.000,00 mensais. O custo 

dos técnicos ficaria em torno de R$ 15.000,00. A manutenção do equipamento ficaria por 

volta de R$ 4.000,00. O custo mensal total de um mamógrafo ficaria em torno de R$ 

34.000,00 ao mês. São R$ 408.000,00 em apenas um ano. Quando analisamos que os gastos 

que envolvem a realização do exame de mamografia estão em apenas R$ 70.000,00, 

acredito que existe uma enorme diferença. Essa diferença pode ser injetada em outras áreas 

da Saúde. Os recursos de ordem financeira devem ser geridos adequadamente. Em relação a 

disponibilização de lanches, é muito interessante. É louvável essa situação, mas a 

Prefeitura, em momento nenhum, deixou de assistir. A Assistência Social, através do Zé 

Renato e Eliana, disponibiliza essa assistência. Não é fornecido apenas um lanche. Caso 

seja necessário, é fornecida a alimentação completa. Visualizando todas essas situações, 

acredito que o Poder Executivo não deixa de assistir. Ele não deixa de observar aquilo que 

vem sendo solicitado pelos nobres vereadores. Quando se fala em alteração de dotação 

orçamentária, existiu a movimentação de R$ 168.000,00. O Dr. Rafael disse que seria 

retirado de Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica da Secretaria de Serviços 

Públicos. Qual será o resultado da alteração desse orçamento? O que o corpo técnico tem a 

dizer? O orçamento está justo. Qualquer pessoa sabe como administrar seu salário. No caso 

da Prefeitura não é diferente disso. Devemos administrar corretamente. Reserva de 

contingência está com 8 milhões, mas quase sete milhões é direcionado somente ao Fundo 

de Previdência. Temos somente 1,7 milhões de reserva, onde a Lei de Responsabilidade 

Fiscal obriga os municípios a reservar. Existe uma lei de responsabilidade. Ela é 

direcionada a catástrofes, pagamentos de precários emergenciais, sentenças judiciais, dentre 

outras situações. Há pouco tempo passamos por um enorme período de seca. Teríamos que 

drenar água de algum local. Vocês acham que o custo seria baixo? O Fundo de 

Contingência é obrigatório. Quando falamos em um orçamento de 290 milhões, gostaria de 

dizer que o mesmo é oscilatório. Todos os jornais dizem que o país está para entrar em uma 

oscilação econômica. O PIB estava programado para 2,4%, mas o mesmo já recuou para 

0,8%. Isso está dizendo que a arrecadação de ICMS diminuirá. Caso a arrecadação de 

ICMS do país sofra recuo, acredito que essa situação refletirá em todos os municípios. O 

próximo ano não será fácil. Ninguém está falando que uma entidade deve e outra não deve 

receber. Sabemos que o Executivo tem plenitude e corpo técnico para definir as suas 

necessidades. Por esse motivo estamos juntos ao Executivo. Quando se falou em relação a 

operações de crédito, quem duvida da importância da barragem de Itapira depois dessa 

enorme crise de água? Quem duvida da necessidade de recapeamento asfáltico e compra de 

caminhões? Nossa frota de caminhões estava sucateada. O município, sequer, não tinha 



nenhum caminhão novo. Compramos oito caminhões novos. Isso é saber gerenciar. Você 

não tem condição de trabalhar se você não tiver equipamento. Você não tem condição de 

manter uma cidade caso não seja disponibilizado ruas adequadas. Os vereadores da base da 

situação entendem que são legítimas as emendas, porém optamos por não fazer as emendas. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Queria falar para o líder que eu, o nobre vereador Marquinhos e o Dr. 

Rafael convidamos essas pessoas. Caso o convite não seja possível, fechem as portas desta 

Casa... O senhor fala muito da administração passada, mas vocês estão completando 2 anos 

de administração. Vocês vão votar contra as nossas emendas. O que vocês fizeram na Rua 

da Penha? Aquela obra acabou prejudicando muitos comerciantes. Dinheiro para isso, tem. 

Para outras situações, não tem... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: 

Quando o vereador Maurício falou sobre números e matemática, acredito que devemos ser 

mais realistas e assumir as responsabilidades. Em que matéria o mamógrafo serve? Diga ao 

Paganini que ele deveria ter visto esses números em 2012. Se hoje o município não pode ter 

o mamógrafo, ele não deveria ter prometido para a população Itapirense no passado. Sinto-

me decepcionado e enojado da forma em que vossa excelência se portou no plenário. Fale 

para o Paganini que ele deveria ter visto esses números no passado. Isso foi promessa de 

campanha. Foi proposta de campanha do Paganini. Fale para o Paganini estudar esses 

números e levar para quem, de competência, entenda de números. Não faça a população 

Itapirense de palhaço e bobo. Isso foi proposta de campanha. Não estamos discutindo o 

orçamento. Estamos discutindo o orçamento e propostas que o governo prometeu em 2012. 

Fazia parte do governo naquela época. Hoje não faço mais parte do grupo. Tenho o direito 

de cobrar. Fale para ele levar esses números para algum matemático. Talvez, em 2016, ele 

não enganará a população. Fazia parte de um projeto que está sendo rasgado nesse 

momento. São propostas de campanhas que estão sendo deixadas para trás. Os 71% da 

população que votou no Paganini, assim como o restante, esperam isso dele. Ele deve se 

portar como prefeito e assumir as responsabilidades que assinou em cartório e fez de 

proposta. Não é contra os três vereadores da oposição que vossas excelências estarão 

votando, mas sim contra a população Itapirense. Leve esses números para o Paganini... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Em relação a Associação 

Down, gostaria de dizer que o repasse é feito, mas esse ano o mesmo não foi concretizado. 

Por que não fizeram o repasse? Até o presente momento nenhum tipo de resposta foi 

disponibilizado. O repasse da UIPA é de R$ 70.000,00, mas os gastos futuros do próximo 

ano estão estimados em R$ 238.000,00. Foi falado que serão compradas algumas viaturas 

para a Guarda Municipal, mas e a questão dos armamentos? Será emprestado de outros 

municípios? Portanto, essas emendas são de fundamental importância. Fomos enganados. 

Na questão do IPTU, somos contra. Sabe o porquê, líder? A proposta era o reajuste para o 

servidor público. Obrigado... Continuando o orador: Gostaria de parabenizar a realização 

do mutirão da catarata, mas gostaria de salientar que faltam muitos materiais cirúrgicos e 

medicamentos. Procure saber sobre a situação, nobre líder. Minha farmácia nunca vendeu 

esparadrapos como está vendendo atualmente. Alguma coisa está errada na Prefeitura. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: 

“Boa noite a todos. Na verdade não precisaria vir a esta tribuna. O mais importante nessa 

questão foi muito bem defendido pelo nobre colega Maurício. Queria lembrar que muitos 



assuntos relacionados a essas emendas já foram discutidos. Quanto a questão da UIPA, 

queria lembrar que a saída para o cão abandonado é a castração em massa e não esse 

modelo de assistência... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Quando o vereador Marcos disse como faria, acredito que ele esqueceu das modificações 

do Plano Plurianual. Nada é estático. Podemos fazer movimentações em toda ordem como 

armamentos e outras necessidades. Gostaria de lembrar que o mandato do prefeito não 

acabou. Temos um plano de governo que vai ser cumprido. Vou ser sincero, Dr. Pedro, o 

que me enoja realmente é ter um vereador como o senhor, Dr. Rafael, que foi convidado 

para ser o Secretário da Saúde e negou a proposta por fins próprios. Obrigado... Rafael 

Donizete Lopes: Gostaria de saber quem me convidou, nobre vereador. O senhor está 

levantando uma mentira. Não aceito isso. O senhor, além de mentiroso, é demagogo. 

Ninguém me convidou... Continuando o orador: Também gostaria de lembrar que são 

emendas de vulto. Somos em dez vereadores e não apenas em três. Em um orçamento 

apertado, levando em consideração um comportamento desse tipo, comprometeria o bom 

andamento dos trabalhos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: Gostaria de me manifestar com relação a declaração 

do líder do prefeito. Fui ofendido e muito. Vossa excelência levantou uma questão. Tenho 

que justificar para a população Itapirense... Marcos Paulo da Silva: Como presidente da 

comissão de Ética, gostaria de requerer o direito de resposta do nobre vereador Rafael... 

Maurício Cassimiro de Lima: Não ofendi o nobre vereador. O Regimento Interno é bem 

claro... O senhor não foi ofendido. Regimentalmente o senhor não pode... Rafael Donizete 

Lopes: Vossa excelência comanda a sessão. Fique no seu lugar. O senhor ainda é Primeiro 

Secretário. O senhor teve a oportunidade de se candidatar e acabou voltando atrás...” Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 98/2014. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as Emendas 

Modificativas nºs 01 e 02/2014. Rejeitadas menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico chateado pela votação 

contrária dos nobres vereadores. É o único direito que o vereador possui em direcionar 

verbas. Gostaria que todos os vereadores olhassem com mais carinho para essas entidades. 

Peço a colaboração de todos no próximo ano. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 98/2014. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0096/2014.- Altera os Anexos I, II, III, IV e o de 

Prioridade e Metas do Plano Plurianual 2014/2017. 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 96/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0097/2014.- Altera os Anexos V e VI e o Anexo de 

Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. 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 97/2014. Aprovado por 



unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

0015/2014.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo chefe 

da Congada Mineira Sr. Arnaldo Franco. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

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

o Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para dizer que 

votarei baseado nos mesmos moldes em que votei as contas anteriores. Por quê? A maioria 

das empresas apontadas no relatório continua prestando serviços para o município. 

Teríamos que cortar essas empresas. Estarei me abstendo da votação por esse motivo. 

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

“Boa noite a todos. Tenho o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Respeito o parecer 

das comissões competentes, mas vou votar pela abstenção. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Empresas, como foi levantado pelo vereador, que prestam serviços não podem, legalmente, 

ser impedidas de participar de um processo licitatório. Existe uma lei específica, mais 

precisamente a lei nº 8.866, que rege como é o processo licitatório. Não há impedimento de 

ordem jurídica que faça com que essas empresas não participem do processo... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: O Ministério Público pode impedir. No 

momento em que o Tribunal de Contas disponibilizou seu voto favorável, assim como seus 

apontamentos... Abstive-me do voto por esse motivo... Continuando o orador: 

Compreendo o posicionamento do senhor. Por esse motivo digo que juridicamente a 

Prefeitura não consegue impedir. Dentro do Ministério Público que o senhor disse, gostaria 

de fazer a leitura e o porquê da elaboração do relatório. É um trecho do Ministério Público. 

O Ministério Público é um dos órgãos mais respeitados do país. É respeitado por todas as 

esferas governamentais. O Ministério Público assim disse: “É, por assim dizer, esse 

'conjunto da obra' da gestão municipal de Itapira que está a indicar um cenário de falência 

(quase inexistência) do sistema de controle interno da Prefeitura, que, no entender deste 

Órgão Ministerial, concorre para o grave e consistente RISCO DE DANO AO ERÁRIO, 

bem como para a tragédia anunciada de LESÃO AO DEVER DE BOA GESTÃO. De se 

observar, ainda, que as recomendações desta Corte não têm se mostrado suficientes para a 

correção dos desacertos sistemáticos cometidos pela Administração. Em face de tal 

horizonte de falência diagnosticada do controle interno da Prefeitura Municipal e do baixo 

nível de integração do mesmo com o controle externo – em afronta direta aos fortes 

comandos dos incisos II e IV do art. 74 da Constituição Republicana de 1988 – é que esta 

Procuradoria de Contas, em busca da máxima efetividade do arranjo constitucional de 

controle da Administração Pública, pugna pela emissão de PARECER PRÉVIO 

DESFAVORÁVEL.” Não sou eu que estou falando. Isso foi disponibilizado pelo 



Ministério Público. Ele diz em LESÃO AO DEVER DE BOA GESTÂO. Ele diz em 

falência do Controle Interno do Município. Ninguém baseou seu parecer na questão de 

ordem política. O Ministério Público apontou. O Ministério Público escreveu isso que 

acabei de ler. Como um vereador vai contra aquilo que o Ministério Público disse? Alguém 

duvida do Ministério Público? Acha que o mesmo trabalha de forma ilegal ou sorrateira?... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Quando vossa excelência fala a 

respeito do Ministério Público, temos que também analisar a importância do Tribunal de 

Contas do Estado. É um órgão centenário. Defender o Ministério Público que deu um 

parecer na qual o próprio Tribunal de Contas do Estado teve acesso e emitiu o parecer 

favorável mesmo com essas ressalvas... Temos que nos ater em relação ao Tribunal de 

Contas. É somente em relação a importância dos órgãos. Não querer defender um em 

detrimento com o Tribunal de Contas... Devemos fazer uma análise interpretativa. Esse 

parecer do Ministério Público foi lido pelo Tribunal de Contas do Estado. Fica esse 

registro... Continuando o orador: Essa discussão é bem vinda. Devemos lembrar que o 

Tribunal de Contas vem para auxiliar a decisão dessa Câmara. O Tribunal de Contas não 

pode julgar as contas do Executivo. Essa situação cabe ao Legislativo. O Tribunal de 

Contas apontou muitas situações que põe em dúvida a boa gestão. Não conseguimos 

compreender até o presente momento o parecer favorável do Tribunal de Contas. A nossa 

comissão opinou e apresentou a situação. A Comissão de Finanças e Orçamento opina pela 

rejeição do douto, ficando as Contas do Exercício de 2011 rejeitadas por irregularidades 

insanáveis. Não conseguimos entender como o Tribunal de Contas exarou um parecer 

favorável com tantas irregularidades e apontamentos. Os integrantes da Comissão de 

Finanças e Orçamento, vendo todas essas irregularidades e apontamentos, optaram pela 

rejeição das contas. O critério de votação fica para o colendo plenário. Os senhores 

vereadores se encarregarão em votar a matéria. O Tribunal de Contas do Estado apontou 

muitas irregularidades. O Ministério Público mostra uma falência do Controle Interno. Fica 

a critério de cada vereador. Vai da consciência de cada vereador. O relatório é claro e 

explícito. Respeitamos cada órgão. Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas é um órgão 

opinativo. A decisão é nossa. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 16/2014. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. César Augusto da Silva 

e duas abstenções dos vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 

006/2014.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. 

Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 06/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em segunda 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 segunda 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: APROVADO EM PRIMEIRA 

E SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima requer, e a Casa aprova por unanimidade, para que os trabalhos 

da presente sessão retornem as matérias do Expediente. Ato contínuo, o Sr. Presidente 

solicita do 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. 10º) Projeto de Lei nº. 00111/2014.- Em que o Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina o 

Loteamento e as vias públicas do loteamento de chácaras no Parque Santa Bárbara. A 

seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 

estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 

00112/2014.- Em que o Sr. Bancada da Situação submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Denomina loteamento urbano no bairro dos Prados e suas vias 

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

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 12º) PARECER nº. 165/2014.- Ao Projeto de 

Lei nº 105/2014.- 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 105/2014, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Denomina de 

"FRANCISCO LOPES" a Rotatória existente na confluência das ruas João Brandão Junior 

e Laudelino Pires Monteiro, no bairro dos Prados", 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 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 166/2014.- Ao Projeto de Lei nº 107/2014.- 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 107/2014, de autoria do nobre 

Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina as ruas do Loteamento Estrela do Sul, em 

Barão Ataliba Nogueira.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

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

opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes 

Legislativo e Executivo tributam aos saudosos cidadãos que em vida foram exemplo de 

trabalho, honestidade e honradez, merecendo que seus nomes fiquem perpetuados nas ruas 

do Loteamento Estrela do Sul, no Município de Itapira. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 14º) PARECER nº. 167/2014.- 

Ao Projeto de Lei nº 108/2014.- 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 108/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 



"Denomina de Dr. Murilo Arruda a Associação Centro do Idoso - Vida Mais", são de 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é 

justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Legislativo e Executivo tributam ao 

saudoso cidadão Dr. Murillo Arruda que em vida foram exemplo de trabalho, honestidade e 

honradez, merecendo que seu nome fique perpetuado na Associação Centro de Idoso Vida 

Mais. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da 

Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as 

ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra.  

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00514/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Vera Sueli Frucchi Maniezzo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00515/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Figueiredo Cunha. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00516/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

de Pesar nº. 00517/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Henrique Barboza 

Toledo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00518/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Elaine Cristina Clemente Riberti. Autoria. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00519/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Francisco Patrício. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00520/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Alexandre Marchi. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00521/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Neide Boretti de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00522/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Laura Alves Delgado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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



de Pesar nº. 00523/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Maria de Jesus. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00524/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Mário Norberto da Fonseca, mais conhecido como Marito. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00525/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laércio 

Ranzatto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00526/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Natalina de Souza Moraes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00527/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Aparecido Fressato. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A seguir, seguindo o que 

dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 

procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer, e a Casa rejeita, 

menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva e 

Marcos Paulo da Silva, a discussão e votação em bloco dos Requerimentos e 

Indicações. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura das matérias. 29º) Requerimento nº. 00406/2014.- Requer oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal e a Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando uma relação dos 

funcionários públicos do município inscritos nos programas de habitação dos governos 

Federal e Estadual. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Temos 

os programas habitacionais em nível de Estado e os programas a nível Federal. 

Conversando com diversos munícipes constatei que a renda familiar de uma enorme parcela 

de funcionários públicos e cidadãos Itapirenses ultrapassa o que determina um programa e 

fica abaixo de outro. Uma margem da população não é beneficiada através desses 

programas. Esse requerimento solicita informações com relação a situação dos funcionários 

públicos. Essa relação seria encaminhada ao setor competente a fim de corrigir essa 

distorção. Existe uma enorme quantidade de funcionários públicos que pagam aluguel nos 

dias atuais. Esses cidadãos ficam a mercê de políticas habitacionais em nível Estadual e 

Federal. Como vereadores e representantes da população, gostaria de solicitar o apoio de 

todos. Esse tipo de distorção deve ser corrigida. Esse problema deve ser corrigido porque é 

uma política de exclusão. Sabemos que são políticas Estaduais e Federais, mas devemos 

nos ater a esse problema. Nossos cidadãos devem ser beneficiados. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 406/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 



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

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como também sou autor 

da matéria, gostaria de dizer que o requerimento foi elaborado a fim de buscarmos 

melhores informações. Espero que os nobres vereadores que votaram contrário a matéria 

procurem outros programas a fim de beneficiar essas pessoas. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Fui buscar algumas 

informações sobre a listagem. Esses dados estão protegidos a fim de preservar a intimidade 

das pessoas. Sabemos que existem muitos planos. O programa Minha Casa, Minha Vida 

atinge a renda até R$ 1.600,00, mas o CDHU vai de 0 a 10 salários mínimos. Resultaria em 

mais de R$ 7.000,00. Portanto, somente dentro desse programa você beneficiaria a maior 

parte dos funcionários públicos municipais. A preservação da identidade das pessoas é de 

fundamental importância. Inclusive, é norma constitucional. Por esse motivo o meu voto é 

contrário. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00407/2014.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação, 

solicitando informações quanto ao cadastro da cidade no Programa CDHU-SP. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Como o nobre vereador falou a 

respeito da CDHU, venho a esta tribuna para falar a respeito da matéria. Essas informações 

seriam de fundamental importância a fim de constatar quais os programas que a Prefeitura 

já aderiu. Não gostaríamos de saber o valor da renda da pessoa, mas sim quais funcionários 

públicos estão inscritos. Caso a matéria for rejeitada, acredito que os nomes das pessoas 

não poderiam sair no Jornal Oficial. Elas estão sendo expostas. São informações de 

fundamental importância para que estudos sejam realizados. Obrigado.” Não havendo 

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

o Requerimento nº. 407/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Atualmente Itapira está 

sendo assistida pela CDHU com a disponibilização de 59 casas no bairro de Barão. Mais 

200 casas serão disponibilizadas no Jardim Itamaracá. O maior problema do município não 

é inviabilizar a CDHU. Temos uma janela aberta através do deputado Barros Munhoz. O 

nosso problema está relacionado ao alcance de novas áreas para a realização do 

empreendimento. A Prefeitura Municipal, em momento nenhum, fechou os olhos a respeito 

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00409/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Lucy Victor dos Santos, pelo transcurso de 

seu nonagésimo quarto aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00410/2014.- Voto de Congratulação com o Sr. Virgílio 

Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de novembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00411/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 



Martha Galdi Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00412/2014.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Leonor Campanini Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 05 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

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

00413/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Virgínia de Oliveira, 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 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 36º) Requerimento nº. 00414/2014.- 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. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a 

retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00415/2014.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Josephina Braga, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento nº. 00416/2014.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Antônio Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00417/2014.- Voto de Congratulação 

com o Dia do Músico, comemorado no dia 22 de Novembro, na pessoa do maestro 

Maurício Perina, do maestro Hélio Camarotto, o Moralito e do músico Waldomiro Pelisser. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 40º) Requerimento nº. 00419/2014.- Voto de Congratulação com a Dra. Ana 

Beatriz Ferian da Fonseca, recém-formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva manifesta 

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

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento nº. 00420/2014.- Voto de 

Congratulação com os paratletas itapirenses participantes dos Jogos Abertos de Bauru. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 42º) Requerimento nº. 

00421/2014.- Voto de Congratulação com a Sra. Tina Rodrigues, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de dezembro. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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



Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) 

Requerimento nº. 00422/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações 

concernentes às invasões, delitos e roubos nas creches e escolas públicas municipais, bem 

como as medidas de segurança que estão sendo tomadas. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva manifesta interesse em discutir a 

presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 44º) Requerimento nº. 00423/2014.- Requer da Secretaria Municipal de 

Educação, informações quanto à lista de espera por vagas nas creches municipais. 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 

DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Requerimento nº. 00424/2014.- Requer do Sr. 

Prefeito, informações quanto a falta de medicamentos na rede pública municipal de saúde. 

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

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

DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) Requerimento nº. 00425/2014.- Oficiar a 

Prefeitura Municipal, através do departamento competente, solicitando cópia do último 

cadastramento de lotes/túmulos nos cemitérios municipais da Saudade e da Paz. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Requerimento nº. 00426/2014.- Oficiar à 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando serviços de entrega de 

correspondências na rua Tereza de Lima Ferrarini, na Vila Dr. José Secchi. Autoria. 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. É uma nova via situada na vila Dr. José Secchi. As 

correspondências chegam até a rua de cima. Peço o voto favorável de todos os vereadores. 

Muitos moradores necessitam desse tipo de serviço. Esse tipo de problema deve ser 

resolvido o mais rápido possível. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 48º) Requerimento nº. 00427/2014.- Requer ao Prefeito 

Municipal, providências para reabertura do Hotel Fazenda Esperança. Autoria. Bancada da 

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

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 49º) Indicação nº. 00410/2014.- Sugere implantação de redutor de 

velocidade tipo lombada na rua Felipe dos Santos, próximo ao campo de futebol. Autoria. 

César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 50º) Indicação nº. 00411/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, firmar convênio com 

veterinários da cidade para castração e vacinação gratuita de animais. Autoria. César 

Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 



Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 411/2014. Rejeitada menos três votos 

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

Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Indicação nº. 00412/2014.- Sugere 

execução de operação tapa-buracos e limpeza de entulhos na Rua Serra Negra, bairro dos 

Prados. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 52º) Indicação nº. 00413/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, firmar parceria com o 

Governo Federal com objetivo de instituir o programa Academia da Saúde no bairro dos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 53º) Indicação nº. 00414/2014.- Sugere execução de limpeza 

e dedetização do córrego Soares, no Jardim Soares. Autoria. Juliano Feliciano. 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 09 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Indicação nº. 00415/2014.- 

Sugere execução de pavimentação asfáltica da Av. Planalto, entre as ruas dos Gusmões e 

Francisco Caporalli. Autoria. Juliano Feliciano. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Indicação nº. 00416/2014.- Sugere 

construção de cobertura na quadra de esporte do Conjunto Habitacional Bráz Cavenaghi. 

Autoria. César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Somos favoráveis a matéria, porém o governo prioriza outras 

situações. Estamos tentando viabilizar mais convênios para que todas as quadras sejam 

cobertas. A Prefeitura está correndo atrás de novas verbas. A prioridade são as escolas 

fundamentais e municipais. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 56º) Indicação nº. 00417/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

Municipal, disponibilizar uma tenda defronte a Academia da Saúde. Autoria. Marcos Paulo 

da Silva. 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 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 57º) Indicação 

nº. 00418/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria de Saúde, estudos para 

alteração do atendimento médico da população do Della Rocha II, passando da UBS do 

Bráz Cavenaghi para a UBS do Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação a Indicação nº. 418/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com a rejeição da 

matéria. Muitas pessoas necessitam se deslocar até o Bráz. É uma situação de risco. Muitos 

carros transitam em alta velocidade.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Na verdade fomos buscar melhores informações sobre a 

indicação e constatamos que muitas medidas estão sendo tomadas a fim de resolver o 

problema. Exemplo disso é a solicitação da inversão do itinerário dos ônibus para que 



outras famílias possam se deslocar até a UBS do Brás Cavenaghi. Outras medidas estão 

sendo realizadas como a construção de uma nova UBS no Assad Alcici. Somente está 

faltando a liberação da verba. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de lembrar a todos que no ano passado 

estivemos no local do acidente do bairro Della Rocha. Uma vida foi ceifada. Todos os 

moradores solicitaram uma lombada naquele local. O Paganini se comprometeu, em 

algumas semanas, em resolver esse tipo de problema no bairro. Passou mais de um ano e 

meio e nada foi feito. Ele se comprometeu em resolver o problema. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Sei que a UBS do 

Bráz Cavenaghi atende uma área muito extensa. O pessoal reclama em relação ao 

deslocamento, mas é um posto médico com poucos atendimentos. É um posto com baixo 

número de consultas. O deslocamento da população não seria plausível. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 58º) Indicação nº. 00419/2014.- Sugere 

recapeamento asfáltico das ruas João Galizoni e Santa Terezinha, no bairro dos Prados. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 59º) Indicação nº. 00420/2014.- Sugere recapeamento asfáltico da Rua 

Salvador Anella, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 60º) Indicação nº. 00421/2014.- Sugere 

dotar-se de grade ou telas as bocas de lobo existentes no cruzamento da rua Salvador 

Anella com a Av. Gustavo Prestes Law, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 61º) Indicação nº. 

00422/2014.- Sugere execução de melhorias que especifica na praça existente na Av. 

Gustavo Prestes Law, no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 62º) Indicação nº. 00423/2014.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, determinar a Viação Itajaí, a instalação de um ponto de ônibus coberto na Av. 

Alzira Tarinez Moro, defronte o Supermercado São Francisco. Autoria. César Augusto da 

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

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 63º) Indicação 

nº. 00424/2014.- Sugere a construção de Centro Comunitário no Bráz Cavenaghi. Autoria. 

César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 424/2014. Rejeitada menos três 

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

da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“O Bráz Cavenaghi já é atendido pelo Centro Comunitário que existe no Hélio Nicolai. São 

bairros muito próximos. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Indicação 

nº. 00425/2014.- Sugere a construção de Centro Comunitário no bairro Antônio Assad 

Alcici. Autoria. César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 425/2014. Rejeitada 



menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 65º) Indicação nº. 

00426/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, firmar parceria com o Governo Federal com objetivo 

de instituir o programa Academia da Saúde no bairro Bráz Cavenaghi. Autoria. César 

Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) 

Indicação nº. 00427/2014.- Sugere construção de cobertura na quadra de esporte do 

Conjunto Habitacional Antônio Assad Alcici. Autoria. César Augusto da Silva.  

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 67º) Indicação nº. 

00428/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, refazer a adesivagem dos veículos oficiais 

do Município. Autoria. César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 428/2014. 

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

Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: A matéria foi rejeitada. Gostaria que essas informações fossem 

encaminhadas até o prefeito. A adesivagem é muito importante em relação a identificação 

dos veículos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “O processo de readesivagem e manutenção da frota já está em 

andamento. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) Indicação nº. 

00429/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de serviço de Radiologia no 

Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Cais) "Irmã Angélica". Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 69º) Indicação nº. 00430/2014.- Sugere instalação de 

faixas elevadas para pedestres na rua XV de Novembro, no trecho entre as ruas Manoel 

Pereira e Campos Salles. 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 70º) Indicação 

nº. 00431/2014.- Sugere instalação de placas e pintura da sinalização de solo no 

cruzamento das rua Nilo Peçanha com Wenceslau Bráz. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 71º) Indicação nº. 

00432/2014.- Sugere a criação de ciclovias ou ciclofaixas na Av. Getúlio Vargas, no trecho 

de acesso aos bairros Bráz Cavenaghi e Hélio Nicolai. 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 72º) Indicação nº. 00433/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito promover a dedetização 

de bueiros e galerias de águas pluviais na Rua Polônia, devido a constante incidência de 



escorpiões. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 433/2014. 

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 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 73º) Indicação nº. 00434/2014.- Sugere construção de retorno entre as avenidas 

Henriqueta Soares e Liberdade, próximo ao Supermercado Jardim, Jardim Soares. Autoria. 

Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 74º) Indicação nº. 00435/2014.- Sugere execução de vistorias e se necessários 

serviços de recuperação nas pontes existentes na zona rural e urbana do Município de 

Itapira, visando maior segurança em face do período de chuvas que se aproxima. 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 

DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 75º) Indicação nº. 00436/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito 

que determine a manutenção dos filtros dos bebedouros existentes nas escolas da rede 

municipal de ensino, nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Municipal. Autoria. 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 436/2014. Rejeitada menos três votos 

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

Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Fui buscar informações sobre essa indicação. A manutenção é feita regularmente em todos 

os estabelecimentos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Posso dizer a vossa excelência, nobre vereador Maurício, que 

muitas escolas, sequer, possuem bebedouros. Você deve ter uma justificativa muito 

plausível devido a rejeição da matéria. Obrigado” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “A matéria foi rejeitada, mas espero que a manutenção 

seja realizada regularmente. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 76º) 

Indicação nº. 00437/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, realizar censo de animais em nossa 

cidade a cada dois anos. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 

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

437/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Estive em contato com a Josy da Vigilância 

Epidemiológica e já existe um cadastro e senso sendo realizado. No momento esse senso 

está interrompido devido ao combate a dengue. Assim que esse período passar o senso 

continuará sendo realizado. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Ocorreu mais um 

acidente praticamente nas portas da Câmara Municipal. Todos os vereadores devem se 

recordar que aprovamos um requerimento emergencial há alguns meses devido a outro 

acidente. Gostaria que o líder levasse essas informações até o prefeito para que alguma 



medida preventiva seja acatada. Vamos resolver esse tipo de problema. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente convoca todos os Senhores Vereadores para uma Sessão 

Extraordinária que se realizará no dia 12/12/2014, às 09:00 horas, para discussão e 

votação dos Projetos de Leis nº 98, 105 e 108/2014 e Requerimento 427/2014. (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. 


