
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 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 informá-los sobre um ofício direcionado 

ao presidente desta Casa. A leitura do mesmo será realizada após o término das matérias do 

Expediente. É uma decisão de grupo. Outro assunto que me trás a esta Casa faz referência 

aos vereadores. Devemos correr atrás de recursos para a nossa cidade. Como na semana 

passada, mais precisamente na sexta-feira, não estive presente nesta Casa, gostaria de dizer 

que devemos parar e colocar a mão na consciência. Devemos analisar o que estamos 

fazendo e como estamos agindo. As falhas podem ser corrigidas em tempo hábil. A questão 

do tempo é muito importante. Estarei entrando com alguns requerimentos solicitando 

explicações sobre a Itajaí e a merenda fornecida pela nova empresa. Muitas pessoas foram 

dispensadas. Houve quebra de contrato. Um dos requerimentos faz referência sobre as 

lombadas da Rua do Cubatão, mais precisamente nas proximidades do Morro do Macumbê. 

A construção dessas lombadas é de fundamental importância para a segurança das pessoas. 

No final do ano ocorrem muitas festas onde inúmeras pessoas acabam não respeitando as 

leis de trânsito. Exemplo disso é a ingestão de bebida alcoólica. Devemos prevenir 

acidentes de forma que as pessoas não abusem da velocidade. Em relação ao projeto de lei 

de minha autoria que faz referência ao Francisco Lopes, gostaria de informar que o mesmo 

nasceu no dia 05 de Agosto de 1920 e faleceu no dia 03 de Agosto de 2007. Era casado 

com a Sra. Maria Aparecida Toledo Lopes. Foi contador, funcionário público e chefe do 

Departamento de Contabilidade. Trabalhou com vários projetos e com vários prefeitos 

como Caetano Munhoz, Alcides de Oliveira, Hélio Pegorari e José Antonio Barros 

Munhoz. Ajudava os menos favorecidos da sociedade. Seus sobrinhos, hoje, são formados. 

Foi uma pessoa muito importante, pois ajudou muitas famílias de nossa sociedade. É uma 

pessoa que somente praticou o bem. Estive conversando com o presidente, líder do prefeito 

e demais vereadores a respeito dessa pessoa. Chegamos a um acordo. É um projeto que não 

pode ser prejudicado. São dois projetos relacionados à denominação pública. Essas pessoas 

devem ser reconhecidas. Quero formar uma família e poder ver meus filhos se espelharem 

nessas pessoas para progredirem. As festas estão chegando e as famílias estão se reunindo. 

Quero deixar um abraço a todos os Itapirenses. Sem a colaboração de cada cidadão Itapira 

não chegaria onde está. Feliz natal e próspero ano novo a todos. Desejo muita paz e saúde 

para todos. Parabéns aos novos presidentes que assumirão a cadeira máxima do Legislativo. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

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



falada. Venho a esta tribuna somente para trazer um breve relato das atividades que foram 

feitas durante esses dois anos de minha presidência. O primeiro projeto foi a execução e a 

adaptação do prédio para a acomodação dos gabinetes desta Casa, passando, cada um dos 

dez vereadores, a contar com sua própria sala de atendimento ao público dotadas de 

computadores, internet, impressora, mesas, cadeiras e assessórios para o bom 

funcionamento. Outro projeto foi a execução da sala para a realização de reuniões de 

grande porte tais como Comissões Permanentes, Comissão de Investigação e reuniões com 

segmentos da sociedade civil. Aquisição de equipamentos de informática concluindo a 

implantação total da rede de computadores e internet Wi-Fi. Melhorias e conservação do 

prédio tais como reforma do sistema elétrico e hidráulico, substituição do telhado da parte 

da Secretaria, adequação do passeio público nas calçadas com acesso aos portadores de 

necessidades especiais e mobilidade reduzida e manutenção de conservação dos veículos 

oficiais. Também houve a criação do projeto de cargos deixando uma estrutura 

administrativa para o próximo ano mais encorpada. Criação da Lei do Sistema de Controle 

Interno da Casa. Digitalização e melhor organização dos documentos do arquivo, 

ampliação do sistema de segurança e aquisição de novas câmeras. Reforma das galerias dos 

presidentes e galerias com a respectivas legislaturas ao longo de nossa história. Criação da 

lei que regulamentou os cargos comissionados nesta Casa de Leis. Agradeço a todos os 

vereadores e funcionários desta Casa pelo apoio e trabalho durante esses dois anos. 

Também agradeço a compreensão de todos. Sabemos da importância de nossos cargos. 

Somos eleitos para trabalhar em prol de nossa cidade. Tivemos o apoio da imprensa e da 

Rádio Clube de Itapira. A população tem o conhecimento em relação ao que os vereadores 

estão fazendo em prol de nossa cidade. Foram dois anos prósperos com muito respeito a 

população. É importante trabalharmos em prol de nossa cidade e de nossos cidadãos. Estou 

muito feliz e satisfeito com a presidência desta Casa de Leis. Desejo a todos um bom natal 

e um feliz ano novo. Que Deus continue a iluminar a nossa tarefa. Um grande abraço ao 

prefeito e ao deputado Barros Munhoz. Obrigado pela atenção de 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 43ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Dezembro de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 8ª 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 12 de Dezembro de 2014. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 16 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.- Indicação Liderança 

da Bancada do PRB. Autoria. Membros PRB DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Não 

havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Requerimentos de Licença: 4º) 

REQUERIMENTO Nº. 00430/2014.- Licença para tratamento de saúde referente ao dia 

12/12/2014. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente 

faz a leitura do Veto. 5º) Veto Parcial ao Autógrafo nº 117/2014, ao Projeto de lei nº 

99/2014, que Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

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

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Veto, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 

00113/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina Praças Públicas existentes no Município de 

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

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Projeto de 

Lei nº. 00114/2014.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina próprios municipais existentes no Município de 

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

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de 

Lei nº. 00115/2014.- Em que o Sr. Maurício Cassimiro de Lima submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Carmella Faria Sartori a Creche 

Municipal do loteamento José Tonolli. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00116/2014.- Em que o Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina as ruas do Loteamento de Chácaras São Jorge, localizado no Parque Santa 

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

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Projeto de 

Lei nº. 00117/2014.- Em que o Sr. Maurício Cassimiro de Lima submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina Loteamento Residencial no bairro dos 

Pires e as ruas existentes no mesmo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 00118/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio com a UIPA - União Internacional Protetora dos 

Animais - Secção Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às 

Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. 

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

16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 

00119/2014.- 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 às entidades do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 00120/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 



submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza renovar 

convênios celebrados na área de Cultura e Turismo. 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 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 00121/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2015, recursos financeiros à 

ASCORSI. 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 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 00122/2014.- 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 Contribuição, valores à União 

Internacional Protetora dos Animais - UIPA. 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 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 16º) Emenda Aditiva de nº. 001/2014 

ao Projeto de Lei nº 120/2014.- Acrescenta-se Parágrafo Único ao Artigo 1º do Projeto de 

Lei nº 122/2014, que Autoriza renovar convênios celebrados na área de Cultura e Turismo. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. 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 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 17º) PARECER nº. 

171/2014.- Ao Projeto de Lei nº 112/2014.- 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 112/2014, de autoria da bancada da Situação, que 

"Denomina Loteamento urbano no bairro dos Prados e suas vias públicas", 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 ora denominado, 

no Município de Itapira. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00528/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Rosa, o Paulinho da Rádio Novo Cântico. Autoria. 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00529/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Irineu Boretti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00530/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Srta. 

Regina Cezareto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00531/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Moreira Cyrino. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

de Pesar nº. 00532/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Ranzatti. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00533/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Noemi Fidelis Fazoli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

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

Pesar nº. 00534/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Luiz Otávio Pereira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 25º) Requerimento nº. 00428/2014.- Requer a Mesa, a 

realização de plebiscito sobre a reativação do Hotel Fazenda Esperança. Autoria. César 

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

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00429/2014.- Voto de Congratulação com os 

integrantes da equipe Itapirense de Futsal Feminino, pela conquista do Tricampeonato da 

Liga Regional Riopardense (categoria sub-19). Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A 

seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir 

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

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00431/2014.- Requer oficiar a empresa Anga, responsável pela merenda 

escolar em nosso município, solicitando informações quanto à dispensa de merendeiras do 

quadro de funcionários. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 



Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

00432/2014.- Requer oficiar a direção da Viação Itajaí, para que informa a esta Casa de 

Leis, o motivo do encerramento da linha da Recreativa no horário das 23:00 horas. Autoria. 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. Elaborei esse requerimento a fim de esclarecer alguns 

questionamentos. Foi fixado um papel nos ônibus informando sobre a alteração do horário. 

Muitas pessoas necessitam do transporte para estudar e trabalhar. Portanto, o transporte 

coletivo é de fundamental importância nesses horários. Peço a colaboração de todos os 

vereadores. O horário deve ser mantido. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00433/2014.- Requer do Sr. Prefeito, 

informações quanto a cobrança que vem sendo feita dos comerciantes que montaram suas 

barracas na Praça Bernardino de Campos neste final de ano. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

discutir a presente matéria. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Elaborei o requerimento a fim de esclarecer as dúvidas de 

algumas pessoas. Uma taxa foi cobrada dos comerciantes. Esse requerimento se justifica 

baseado nas funções do vereador. Entendo que o Executivo preza pela transparência. Peço a 

colaboração de todos. Desse modo, as justificativas serão apresentadas aos comerciantes. 

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

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) Requerimento 

nº. 00434/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a instalação de 

redutores de velocidade na Rua do Cubatão e Morro do Macumbê. Autoria. Marcos Paulo 

da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento foi elaborado baseado nas 

solicitações dos cidadãos. Muitas pessoas abusam da velocidade naquelas imediações. 

Portanto, a construção de redutores de velocidade é de fundamental importância. Peço a 

colaboração de todos. É uma forma de evitar acidentes. Obrigado.” DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Requerimentos, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 31º) Ministério 

da Saúde Nº Ref. 019045/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município 

de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL – SB COMP 08/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 13.380,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 082325/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC SAI – MAMOGRAFIA 

PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008) COMP 07/2014 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 900,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 



Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 082326/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE – 

FNS COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 3.139,35. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 34º) Ministério da Saúde Nº Ref. 019043/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

(PVVS) COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 26.063,17. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 082324/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE 

BUCAL - SB COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 13.380,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

034857/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 39.811,86. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 034855/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 12.412,23. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 082328/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) 

COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 39.811,86. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 082329/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL 

REDE CEGONHA (RCE-RCEG) COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

38.325,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

034856/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 09/2014 MUNICIPAL 



UF SP, no valor de R$ 526.067,43. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 019044/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) – MUNICIPAL 

COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 61.044,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 082327/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL 

REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 7.973,33. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 003262/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-

HOSP) COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 003259/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO 

MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) COMP 10/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 38.325,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 003260/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 10/2014 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 526.067,43. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 46º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 003265/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE DE 

URGÊNCIA (RAU-HOSP) COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

38.273,41. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 47º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

003263/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.325,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 48º) Ministério da Saúde Nº Ref. 003264/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 



destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC – CIRURGIAS 

ELETIVAS – COMPONENTE III COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

26.516,63. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 49º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

066585/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE FAEC – CIRURGIAS ELETIVAS – COMPONENTE I 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 11.026,51. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 50º) Ministério da Saúde Nº Ref. 066583/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE CEO – CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 09/2014 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 12.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 51º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 066586/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, 

em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de 

Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC SIA – EXAMES DO LEITE MATERNO 

COMP 07/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 2.870,17. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 52º) Ministério da Saúde Nº Ref. 066589/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PISO FIXO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PARTE ANVISA COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 463,05. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 066587/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 07/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 47.200,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 54º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 066588/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de 

R$ 12.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 55º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 066584/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PAB FIXO COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 138.634,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 56º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 003261/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 



cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE FAEC – CIRURGIAS ELETIVAS – COMPONENTE III 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 39.774,93. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 57º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098227/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

- SF COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 81.910,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 58º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098223/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PAB 

FIXO COMP 10/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 138.634,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 59º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098224/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE INC. AS 

AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 6.526,93. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 60º) Ministério da Saúde Nº Ref. 050730/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PAB FIXO COMP 

08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 138.634,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 61º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098228/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL 

DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 

08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 526.042,43. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 62º) Ministério da Saúde Nº Ref. 050729/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

- SF COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 81.910,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 63º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098225/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 81.120,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 64º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 050728/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 



referente ao PAGAMENTO DE FAEC – CIRURGIAS ELETIVAS – COMPONENTE I 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 16.539,76. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 65º) Ministério da Saúde Nº Ref. 098226/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997,  

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de 

R$ 81.120,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 66º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 050727/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-

HOSP) COMP 10/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 67º) Ministério da Saúde Nº Ref. 114089/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE – PMAQ (RAB-

PMAQ-SM) COMP 11/2013 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 44.200,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 68º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

114084/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

BÁSICA COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 18.466,98. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 69º) Ministério da Saúde Nº Ref. 114081/MS/SE/FNS.- Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 

20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO 

MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) COMP 10/2014 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 7.973,33. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 70º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 114086/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, 

em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de 

Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC SIA – MAMOGRAFIA PARA 

RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008) COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 1.125,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 71º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 114083/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) 

COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 13.574,57. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 72º) Ministério da Saúde Nº Ref. 114087/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 



do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE FAEC SAI – 

EXAMES DO LEITE MATERNO COMP 08/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

5.017,19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 73º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

114085/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS 

URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 61.044,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 74º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 114082/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) 

COMP 10/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 39.811,86. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 75º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005762/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, 

destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE INC. AS AÇÕES DE 

VIG. PREV. E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) COMP 10/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 6.526,93. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 76º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 005763/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados 

ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE PISO FIXO DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE (PFVS) COMP 10/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 13.574,57. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 77º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

114088/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA 

(BSOR-SM) COMP 09/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 7.973,33. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 78º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM298563/2014: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 3.372,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 79º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. Comunicado Nº CM293234/2014: Informações sobre a liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 336.827,86. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 80º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 526/2014; Ref. 



Requerimento nº 397/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 81º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Ofício SNJ nº 432/2014; Resposta à Indicação nº 349/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 82º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 433/2014; 

Resposta à Indicação nº 348/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 83º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 434/2014; Resposta à Indicação nº 345/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 84º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 

435/2014; Resposta à Indicação nº 344/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 85º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 436/2014; Resposta às Indicações nºs 341 

e 342/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 86º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SNJ nº 457/2014; Resposta ao Requerimento nº 374/2014. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 87º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SNJ nº 459/2014; Resposta ao 

Requerimento nº 373/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 88º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Ofício SNJ nº 463/2014; Resposta ao Requerimento nº 382/2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 89º) Secretaria de Saúde de Itapira: Informações 

sobre as ações desta Secretaria referente ao mês de Novembro, através de releases, fotos e 

matérias publicadas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 90º) Telefônica/Vivo: Assunto: 

Ofício 591/2014 de 10/09/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 91º) Telefônica/Vivo: 

Assunto: Ofício nº 543/2014 de 05/09/2014 - Requerimento nº 249/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 92º) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Deliberação da 

elevação da Comarca de Itapira à entrância intermediária. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 93º) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Acórdão protalado nos 

autos de Dissídio Coletivo de Greve supramencionados. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 94º) Ministério da Saúde: Assunto: Substituição do procedimento de 

notificação às Câmaras Municipais quanto à liberação de recursos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 95º) Geraldo Alckmin: Convite para a Cerimônia de Posse dos 

Secretários de Estado. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 96º) Secretaria Municipal de 

Saúde de Itapira: Convite para a realização da comemoração do Dia do Paciente. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 



Carlos Alberto Sartori – Presidente. 97º) Casa das Artes: Relatório de Acompanhamento 

Financeiro de Recurso Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Ofícios, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se 

reúnam para exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 118, 119, 120, 121 e 122/2014. 

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

solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres. 98º) PARECER nº. 

172/2014.- Ao Projeto de Lei nº 118/2014.- 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 118/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a UIPA - União 

Internacional Protetora dos Animais - Secção Itapira", são de parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

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

aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 99º) PARECER nº. 

173/2014.- Ao Projeto de Lei nº 119/2014.- 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 119/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades do Município de Itapira.", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

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

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 100º) PARECER nº. 174/2014.- Ao Projeto 

de Lei nº 120/2014 e Emenda Aditiva nº 01/2014.- 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 120/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza renovar convênios celebrados na área de Cultura e Turismo", bem 

como à Emenda Aditiva nº 01/2014, de autoria do Vereador Rafael Donizete Lopes, 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 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 101º) 

PARECER nº. 175/2014.- Ao Projeto de Lei nº 121/2014.- 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 121/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar, durante o 

exercício de 2015, recursos financeiros à ASCORSI.", 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 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 102º) PARECER nº. 

176/2014.- Ao Projeto de Lei nº 122/2014.- 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 122/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores à União 

Internacional Protetora dos Animais - UIPA.", 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 16 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Esgotadas as matérias constantes 

do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 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 00105/2014.- 

Denomina de "FRANCISCO LOPES" a Rotatória existente na confluência das ruas João 

Brandão Junior e Laudelino Pires Monteiro, no bairro dos Prados. Autoria: Marcos Paulo 

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

“Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os familiares. Peço o apoio de todos os 

vereadores para que o projeto seja aprovado. É uma justa homenagem direcionada a um 

profissional que fez muito pelo nosso município. Trabalhou e se entregou de corpo e alma 

na área pública. Trabalhou com vários prefeitos de nossa cidade. Foi chefe do 

Departamento de Contabilidade. Sempre ajudou os mais necessitados. Foi uma pessoa 

muito querida em nossa cidade. Seus sobrinhos estão se formando. É uma família do bem. 

Essa pessoa sempre estava presente na vida de seus familiares. Peço a colaboração de 

todos. É uma justa homenagem a família do Sr. Francisco Lopes. Nasceu no dia 05 de 

agosto de 1920. Trabalhou longos anos em nosso município como funcionário público. Era 

casado com a Sra. Maria Aparecida Toledo Lopes. No dia 13 de agosto de 2007 veio a 

óbito. Ele faz muita falta em nossas vidas. Vamos eternizar o nome dessa pessoa. Peço a 

voto favorável de cada vereador. Todos conhecem a família desta pessoa. Obrigado e boa 

noite a todos.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

00107/2014.- Denomina as ruas do Loteamento Estrela do Sul, em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 107/2014. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos 

Paulo da Silva 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 107/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 



Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00108/2014.- 

Denomina de Dr. Murilo Arruda a Associação Centro do Idoso - Vida Mais. Autoria: José 

Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) 

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

00118/2014.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a UIPA - 

União Internacional Protetora dos Animais - Secção Itapira. Autoria: José Natalino 

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

“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Estou muito contente 

devido a elaboração desse projeto de lei. Peço o voto favorável de cada vereador mesmo 

não sendo o líder de governo. Sabemos que as entidades de nossa cidade passam por muitas 

dificuldades no final do ano. Espero que tudo esteja correto. Desse modo, a entidade vai 

receber a verba o mais rápido possível. Como minhas emendas foram rejeitadas, gostaria 

que o projeto fosse aprovado. Gostaria de ressaltar que as outras entidades assistenciais 

também devem ser vistas com bons olhos. São entidades que fazem acontecer. Sem elas, 

acredito que Itapira não sobreviveria. Sou favorável ao projeto. Obrigado.” A seguir, faz 

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

Essa verba destinada a UIPA no valor de R$ 15.000,00 foi baseada em um acordo que o 

prefeito fez junto a entidade a fim da castração de animais. Já existe um acordo para o 

repasse da verba até o dia 20 de janeiro. Isso reforça a decisão da base, ou seja, o prefeito 

está olhando para as entidades e beneficiando conforme a necessidade de cada uma. 

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

“Boa noite a todos. Quando se fala em repasse, é uma pena compararmos aquilo que 

discutimos e votamos nesta Casa de Leis. Na semana passada o vereador César fez uma 

indicação com a sugestão de castração dos animais de rua do município. Os nobres 

vereadores rejeitaram a matéria. Tivemos o voto favorável do César, Marquinhos e Rafael. 

Fiz uma indicação para a realização de um levantamento do número de animais 

abandonados do município. Essa matéria também foi rejeitada pelos vereadores. Então, 

nobre vereador Maurício, vossa excelência justificando a preocupação do prefeito... Vejo 

que quando discutimos determinados assuntos, em minha opinião, deveríamos discutir na 

mesma linha de pensamento. Vejo que o prefeito foi feliz em fazer o benefício, mas vossas 

excelências acabaram rejeitando uma matéria do mesmo assunto. Como podemos analisar e 

discutir assuntos se em uma semana os vereadores da situação votam contra e na próxima 

semana entra um projeto do prefeito nesta Casa?... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Na verdade, caso o senhor se lembre de meus dizeres 

dentro da justificativa, disse que a Prefeitura estava firmando convênio com a UIPA a fim 

da castração. Por esse motivo a matéria foi rejeitada. Os integrantes da base já sabiam que 

esse tipo de projeto seria encaminhado a esta Casa de Leis. Obrigado... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: A emenda de minha autoria seria direcionada a 

UIPA. Sabemos que falta ração durante vários períodos do ano. Portanto, a UIPA seria 

beneficiada com a castração e com a ração. Obrigado... Continuando o orador: Estamos 

nesta Casa como representantes da população. Li o projeto e o que me deixa bastante 

preocupado é que a UIPA não conseguirá dar conta de tudo o que a Prefeitura está 

delegando para ela. Temos que analisar e discutir a matéria. A responsabilidade não deve 



ficar somente para a entidade. A responsabilidade deve partir de todos. Quando se vota 

contra as matérias e na próxima semana chega um projeto nesta Casa, acredito que se cria 

uma enorme distância entre o propósito de cada vereador. É nesse sentido. Vamos analisar 

dessa forma. Temos que assumir aquilo que votamos. E o que vocês votaram contra na 

semana passada? São propósitos que vem ao encontro de políticas públicas para as 

entidades. Deixa-se somente para a entidade e a Prefeitura cruza os braços? Não dá. Vamos 

analisar de forma concreta. A votação de vossas excelências não transmite interpretação 

condizente com a responsabilidade de cada um. São assuntos iguais portados de forma 

diferente? Caso a indicação fosse aprovada certamente auxiliaria a UIPA através da 

castração de animais e a realização do senso de animais em nossa cidade. Sabemos que a 

Vigilância faz seu papel. Devemos colaborar. É nesse sentido. São justificativas que não 

soam bem para a população. Votam contra em uma semana e na outra votam favorável? Em 

quem acreditar? Fica a dúvida. O prefeito foi muito feliz na renovação da UIPA. Vamos 

analisar dessa forma. Não estamos ajudando a instituição com a votação contra de vocês. É 

muito pelo contrário, pois está se criando entraves para dificultar. Tenho certeza que o valor 

do repasse, Marcos Paulo, não será suficiente para manter aquilo que a população espera da 

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

STRINGUETTI: “Boa noite. Quando iniciei a carreira de político fui falar com um 

veterinário da Prefeitura. Ele me disse o seguinte: “Se vocês me arrumarem uma sala 

contendo poucos materiais cirúrgicos e um pouco de anestésico, castro meia dúzia de 

animais por dia.” Isso resultaria em 120 animais por mês. É um custo muito baixo. Chamo 

isso de resolução. Teríamos uma parte negativa, pois iriamos fazer uma concorrência 

desleal com os demais veterinários da cidade... Aparte concedido ao Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima: Gostaria de externar meu inconformismo. Quando falei que votamos 

contra porque já existia um projeto de autoria do prefeito, não consigo compreender a parte 

que os vereadores da oposição não entenderam. Quero dizer que o Poder Público está de 

olho, atendendo suas prioridades. Os vereadores quererem ganhar méritos ou flores 

simplesmente porque elaboraram emendas ou indicações, não é possível. O projeto está 

disponível para a castração dos animais. Parabéns para a UIPA, pois é a única meritória de 

tudo. Ao invés de criticar e querer colocar obstáculos, aplauda a UIPA pelo seu trabalho. 

Em momento nenhum houve cerceamento. Estávamos cientes do projeto de lei. A própria 

entidade requisitou essa situação. Vamos parar com a demagogia nesta Casa de Leis. O que 

é importante para a entidade? É o repasse da verba. Chega de demagogia política... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: O valor do repasse anual é insuficiente. 

Vamos olhar com carinho para que os R$ 278.000,00 seja concretizado. Obrigado.” A 

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

todos. Quero dizer ao vereador Maurício que estamos discutindo esse assunto há muito 

tempo. Até o presente momento nenhum cronograma foi disponibilizado. Quando a 

oposição elabora Requerimentos e Indicações a situação acaba rejeitando as matérias. O 

cronograma deve ser disponibilizado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes: Respondendo o que o nobre vereador Maurício citou há poucos instantes, a 

justificativa deve ser pautada em uma sequencia e lógica que chegue a determinado lugar. 

Cria-se uma enorme distância entre rejeitar uma emenda e agora vossa excelência vir a 

público dizer que a Prefeitura está conversando com a entidade. O questionamento é em 



relação a votação de vossas excelências nesta Casa de Leis. Não é demagogia. Demagogia é 

o senhor levantar méritos para um assunto onde vocês rejeitaram há poucos dias. É nesse 

sentido. O público não entende. Ninguém está sendo demagogo. Estamos apenas discutindo 

um assunto que está interpretado de forma diferente. Essa é a realidade. Devemos pensar na 

população Itapirense... Continuando o orador: Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Quando falamos em emenda, 

nobre vereador, gostaria de dizer que é peça orçamentária. Não tem nada a ver com aquilo 

que foi dito nesta Casa. Votamos contra uma peça orçamentária porque acreditamos que o 

corpo técnico do município está abrangente e com olhos para todos os setores. Estamos 

aprovando e repassando a verba para a entidade. O vereador César disse a respeito do 

cronograma. Ele ligou para os representantes da entidade solicitando a presença dos 

mesmos nesta Casa. Isso é demagogia política. Obrigado... Continuando o orador: O que 

podemos ver é que a entidade está sendo atendida. A Prefeitura sempre ajudou. Os 

vereadores não podem fazer demagogia política. O importante é que a entidade foi 

atendida. Está na hora dos vereadores pensarem no povo. A entidade está sendo atendida. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. A política é muito engraçada. Falar da UIPA e como a entidade é, vocês estão 

de parabéns. Falar de uma entidade que visa um nome em nosso município é muito bonito. 

Elaborar emendas é mais bonito. Quero ver elaborar emendas para as entidades pequenas 

de nosso município. Nenhum vereador falou sobre esse assunto nesta Casa de Leis. As 

pequenas entidades também merecem respeito. Quero saber das pequenas entidades que 

não possuem um nome como da UIPA. Gostaria de saber a respeito das pequenas entidades. 

Muitas pessoas vieram me questionar sobre essa questão. Obrigado.” A seguir, pela ordem, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O senhor poderia ter 

elaborado uma emenda, nobre vereador Juliano. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 118/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

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

Projeto de Lei nº 00119/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores às entidades do Município de Itapira. Autoria: José Natalino 

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

“Boa noite a todos. Como o vereador de meu partido falou a respeito de emendas 

parlamentares, gostaria de informar que qualquer vereador pode elaborar esse tipo de 

matéria. Estou muito impressionado em ouvir esse tipo de situação. Como ele tinha 

conhecimento dessas entidades, acredito que ele poderia ter elaborado as emendas... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O Juliano não está no plenário para 

discutirmos a matéria, mas ele poderia... A emenda pode ser elaborada por todos... 

Continuando o orador: A Casa Transitória é muito importante para o nosso município. É 

um valor que colaborará na execução dos trabalhos. Estou contente com a elaboração do 

projeto. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 119/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 



EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

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

Projeto de Lei nº 00120/2014 e Emenda Aditiva nº01/2014.- Autoriza renovar convênios 

celebrados na área de Cultura e Turismo. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

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

projeto de lei que determina o repasse de verbas para algumas entidades. São entidades 

merecedoras, pois desenvolvem um importante trabalho em nossa cidade. São elas: Paulino 

Santiago, Banda Lira, Casa das Artes e Coral Cidade. Devemos olhar com muito carinho 

para essas entidades. Estou contente com o valor repassado para a Banda Lira. As demais 

entidades necessitam de um valor maior. Muitas crianças são beneficiadas através dessas 

entidades. A fiscalização é muito importante. Por esse motivo gostaria que a votação fosse 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Como se falou a respeito da Casa das Artes, 

gostaria de saber se houve preocupação de quantas crianças eram comtempladas? Cerca de 

2 mil crianças foram comtempladas. São duas mil famílias envolvidas. Atualmente a Banda 

Lira atende por volta de 500 alunos. Em relação a Casa das Artes, gostaria de dizer que a 

verba é direcionada para outro destino. Não tem nada a ver com o Projeto Batutinha. 

Estamos fazendo um repasse sobre aquilo que é produzido na Casa das Artes. Quero deixar 

bem claro que muitas situações geradas nesta Casa me geram inconformismo. Por esse 

motivo devemos levantar dados antes de falar situações adversas. Exemplo disso é que foi 

citado nesta Casa que a Associação Down não tinha recebido nenhum centavo. Fui levantar 

os dados e constatei que a mesma já recebeu por volta de R$ 93.000,00 e está para receber 

o restante. Inclusive, foi falado que existiu um caso de dengue hemorrágica dentro do 

Hospital Municipal. Não existe nenhum caso desse tipo. Quero salientar que devemos 

tomar cuidado com o que se fala nesta Casa. Falem com propriedade. Se existe um repasse 

de ordem financeira para atender cerca de 2 mil alunos, qual a abrangência desse projeto? 

Quantas famílias estão sendo beneficiadas? Existem filas e filas em relação a Casa das 

Artes e a Banda Lira. Muitas crianças querem fazer parte desses projetos. Vamos analisar a 

situação. Vamos conhecer as instituições. Até hoje, em dois anos de legislatura, não vi uma 

pessoa, sequer, reclamar a respeito do Projeto Batutinha. Somente ouvi elogios. Caso 

pudéssemos implantar mais cultura desse tipo em nosso município, acredito que seria muito 

bom. Os esforços estão sendo no sentido de levarmos cultura para a população. Esse projeto 

passou nesta Casa em 2013. Está em franco desenvolvimento. Não vejo a menor hipótese 

em dizer quanto está ganhando. Cada professor dedica seu tempo. Ninguém pode dizer que 

a Casa das Artes não é meritória. Devemos ter cuidado, senhores. Ao invés de tentar 

denegrir, vamos tentar ajudar. Obviamente a fiscalização é o direito do vereador. Portanto, 

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

LOPES: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Em relação a verba da ADI que foi aprovada nesta Casa no valor de R$ 45.000,00, posso 

dizer que não chegou um centavo naquela entidade. Posso comprovar essa situação. Não é 

somente o valor da emenda que não chegou até lá. O repasse do governo ficou três meses 

parado. O repasse não foi concretizado. Em relação a Casa das Artes, gostaria de saber 

sobre os balancetes e quanto o profissional recebe. Não critico quem está dando aula, Dr. 

Maurício... Continuando o orador: Fiz uma emenda com relação ao repasse para a 



instituição. No ano passado aprovamos um projeto de lei relacionado ao repasse no valor de 

R$ 777.000,00 para o Projeto Batutinha. O dinheiro era para ser repassado em 12 parcelas 

iguais com vencimento todo dia 20 de cada mês. O nobre prefeito municipal não cumpriu a 

lei. Ele cometeu um ato de improbidade administrativa. O dinheiro era para ser liberado 

mês a mês. O mesmo respeito deveria ser dado as outras instituições. Muitas instituições 

passam no vermelho e não receberam a metade do repasse das verbas. Por que privilegiar 

uma entidade, sendo que as demais não tem esse tipo de benefício? Falamos de R$ 

777.000,00. Não estamos discutindo R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 ou 40.000,00. Foi um ato 

de improbidade administrativa. Aprovamos o valor em 12 parcelas e o prefeito municipal 

somente liberou metade do dinheiro. É nesse sentido. Ninguém está contra o impacto social 

que é feito pela entidade. Estamos questionando o ato do prefeito municipal, do qual vossa 

excelência é líder. Ele cometeu um ato de improbidade administrativa. Dinheiro que era 

para estar no cofre da Prefeitura foi repassado para uma instituição de forma ilegal. A 

emenda é nesse sentido. Coloque-se em seu lugar como líder, nobre vereador. O senhor 

pediu o balancete, Marcos Paulo. Está aqui. Podemos ver que em determinados meses não 

existiu repasse de verba. Não é a lei aprovada. Analisem a lei aprovada. De janeiro a março 

não existiu repasse. De abril a julho existiu o repasse de R$ 65.000,00 por mês. Em julho 

também não houve repasse. A lei não é essa, pessoal. Onde foi parar esse dinheiro. O erro 

está na Prefeitura ou na instituição? Alguém está mentindo. A lei foi aprovada nesta Casa. 

Foi renovado esse ano por decreto do prefeito. De R$ 777.000,00 o valor saltou para R$ 

805.000,00. O balancete está em minhas mãos. Estamos sendo contrários em relação àquilo 

que a entidade está apresentando. Temos que fiscalizar. Isso é um ato falho da 

administração Paganini. Dinheiro público que era para estar na conta da Prefeitura foi 

repassado para a instituição. Eram R$ 65.000,00 e o prefeito liberou R$ 386.000,00. Desse 

modo, faltarão luvas e remédios no Hospital Municipal. Onde está o princípio da isonomia? 

Onde está a legalidade do projeto? É um ato de improbidade administrativa. É esse o 

respeito que estamos disponibilizando para as instituições? Sou a favor da legalidade. 

Devemos fiscalizar o erário público. Isso aqui deve ser investigado. Uma investigação 

apurada deve ser realizada. Os números estão aqui. Está assinado pelo departamento 

competente da Prefeitura. A lei é muito clara. Eram 12 parcelas iguais com vencimento 

todo dia 20. Vamos fiscalizar. Vamos exercer o nosso papel. Estamos fazendo o nosso 

trabalho. Registrei a emenda nesse sentido. Todos os vereadores aprovaram o meu 

requerimento cobrando a prestação de contas do ano de 2014. Inclusive, senhor presidente, 

aprovamos no ano passado que nenhuma instituição poderia receber repasse caso não 

tivesse a informação do trimestre anterior. Portanto, a instituição está errada. Todos os 

vereadores votaram favoráveis, inclusive os vereadores da situação. No ano passado o 

prefeito cometeu um ato de improbidade administrativa. Liberou um dinheiro que era para 

estar nos cofres da Prefeitura. O nobre vereador disse que é referente ao ano de 2013. 

Mesmo vossa excelência apresentando esses números de 2013, gostaria que o senhor me 

disponibilizasse explicações sobre o porquê não houve repasse. Caso o senhor me provar e 

me explicar, retiro-me desta tribuna e não dou um pio. Vossa excelência tem que se ater aos 

números. Respeite-me. Respeito vossa excelência, mas os números estão aqui. Queria que o 

senhor me explicasse o porquê no mês de agosto não recebeu nenhum repasse. Não estamos 

questionando o tamanho da abrangência de determinada entidade. Por esse motivo votamos 



favorável no ano passado. Caso fossemos contra a entidade, acredito teríamos votado 

contra. Lembro-me que era da base do governo. Estamos questionando o modo de repasse 

da Prefeitura para com a instituição. Estamos fazendo o nosso papel de fiscalizadores. É 

uma emenda de minha autoria. Não estou fugindo da matéria. O senhor está tentando mudar 

o foco. Essa emenda é de extrema importância. Cabe ressaltar que ano passado o prefeito 

cometeu um ato de improbidade administrativa. Nesse ano estou vendo a planilha e 

constatei que não está sendo cumprida a lei do ano passado. Como vamos destinar uma 

verba se a mesma não está sendo repassada da forma correta? Quem está errado? Sou eu 

como fiscalizador ou o prefeito de não cumprir a lei aprovada nesta Casa? A opinião 

pública está aí. Estou errado de apresentar uma justificativa e um ato falho da 

administração? Quem errou foi o prefeito. O senhor não deve se dirigir a minha pessoa. Vai 

cobrar o seu prefeito, na qual o senhor é líder. Se ele cometeu um erro no ano passado, fale 

para ele. Não estou errado em fiscalizar. Errado é ele que liberou um dinheiro de forma 

ilegal e inconstitucional. Quem está errado é o Poder Executivo. Estou exercendo o meu 

papel. O meu papel foi delegado pela população. Devo prestar contas para a população. 

Isso não é demagogia. Isso é fiscalizar o Executivo. Vamos resolver o problema. O prefeito 

sempre disse em sua campanha que era do terceiro setor. Parabenizo pelo alcance da 

instituição, pois são 2.000 famílias, mas não podemos fechar os olhos em relação a um ato 

ilegal. Isso é improbidade administrativa. Estamos cansados de ver nos noticiários. 

Exemplo disso é o caso da Petrobrás. Estou analisando os números que vieram até minhas 

mãos. E as outras liberações? Será que outros órgãos também receberam verba de forma 

diferente? Essa situação levanta uma cortina de fumaça. Essa é a realidade. Tenho números 

que comprovam o que estou dizendo. O Dr. Maurício poderia explicar o porquê no mês 

agosto não recebeu repasse? A prestação de contas deveria ser apresentada nos meses de 

maio e setembro. Toda instituição deve prestar contas. Vejo inúmeras irregularidades. O 

mesmo critério deve ser seguido em relação as demais instituições de nossa cidade. Esse 

valor de R$ 805.000,00 é quase o valor total repassado para todas as entidades. A emenda 

deve ser analisada e votada de acordo com a consciência de cada vereador. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a 

todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: É muito 

engraçada essa situação. O vereador Dr. Rafael pegou um balancete fiscal enviado pela 

instituição e no prazo de 15 minutos apontou irregularidades. Quão técnico esse vereador é? 

Quão técnico é para fazer um levantamento tão rápido sem tomar informações devidas e 

concretas, analisando se isso realmente aconteceu e como aconteceu? Não existe uma 

explicação técnica contábil para isso? Não temos nenhum contador nesta Casa para fazer 

uma análise técnica dessa situação. Foram feitos levantamentos do ano passado... Analise 

concretamente. Pegar um papel e analisar um balancete em 15 minutos... Gostaria, 

realmente, que antes de acusar e julgar, busque informações. Não fale aquilo que vem a 

cabeça. Depois da situação ser analisada concretamente, suba e fale com propriedade. No 

'achômetro', não vale a pena. Obrigado... Continuando o orador: É o direito do vereador 

fiscalizar, sem sombras de dúvidas, mas julgar em apenas 10 minutos, em minha opinião, 

acredito que a população não quer saber disso. É muita conversa para pouco resultado. 

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

“Estamos vendo que os números não estão batendo. Por que está faltando o repasse do mês 



de agosto? Como vamos votar uma situação incompleta? Não somos contra as entidades. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes, solicita ao Presidente 

da Casa para que as entidades do artigo 1º sejam votadas separadamente. A seguir, o Sr. 

Presidente suspende a sessão por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, o Sr. Presidente informa que anunciará o nome de cada entidade e 

em seguida colocará em votação. A seguir, o Presidente coloca em única votação o artigo 1º 

detalhando as entidades para votação individual das mesmas. Esta em única votação a 

renovação de convênio com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA CIA DE 

THEATRO PAULINO SANTIAGO no valor de R$ 34.000,00. Aprovado por unanimidade. 

Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a renovação de convênio com a 

BANDA LIRA ITAPIRENSE no valor de R$ 161.000,00. Aprovado por unanimidade. Da 

mesma forma, o Sr. Presidente coloca em única votação a renovação de convênio com a 

CASA DAS ARTES DE ITAPIRA no valor de R$ 53.000,00. Aprovado menos três 

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

Donizete Lopes. Em seguida, o Sr. Presidente coloca em única votação a renovação de 

convênio com o CORAL CIDADE DE ITAPIRA no valor de R$ 45.000,00. Aprovado por 

unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o artigo 2º do Projeto de Lei. 

Aprovado por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente coloca em votação o artigo 3º do 

Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Emenda Aditiva nº 01/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 120/2014. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00121/2014.- Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a repassar, durante o exercício de 2015, recursos financeiros à 

ASCORSI. 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 121/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00122/2014.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Contribuição, valores à União 

Internacional Protetora dos Animais - UIPA. 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 122/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 

de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) Em única discussão o 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 419/2014. Aprovado por unanimidade. 

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

16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00420/2014.- Voto de Congratulação com os paratletas itapirenses 

participantes dos Jogos Abertos de Bauru. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não 



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

votação o Requerimento nº. 420/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 

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

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, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Fui buscar informações sobre o requerimento junto a Secretária de Educação 

e a mesma relatou que houve um aumento dos vigias. A partir dessas medidas tomadas não 

existiu nenhum tipo de delito contra as creches e escolas do município. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É somente 

uma crítica em relação ao que o vereador disse. Em dois anos de administração somente 

agora resolveram elaborar um ato a fim de poder dar suporte às escolas e creches 

municipais. Parabéns para a administração Paganini. Depois de dois anos somente agora 

estão vendo a necessidade das escolas e creches. Quem pagou o preço foram os professores, 

alunos e pais. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite a todos. O Dr. Rafael tem toda razão, mas é melhor em dois anos 

do que em 8 anos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Nobre vereador Juliano, não sou defensor da administração anterior. Era 

candidato do lado do atual prefeito. Passou-se dois anos da administração. Não julgue pela 

administração anterior. Não fazíamos parte do contexto anterior. Não trabalhei e não pedi 

voto para o prefeito anterior. Pedi voto para o prefeito da qual o senhor defendia e defende 

até hoje. Julgar e comparar com a administração anterior, em minha opinião, o discurso de 

vossa excelência está atrasado dois anos. Os delitos estão ocorrendo no mandato do 

Paganini. Vamos parar com essa comparação. O mundo gira. Se houve falha, problema da 

administração anterior. Devemos resolver os problemas atuais... Juliano Feliciano: O 

Senhor pode confessar que agora está melhor... Rafael Donizete Lopes: Não confesso 

porque os delitos continuam... Continuando o orador: Acho que o vereador de meu 

partido foi incoerente. Peço desculpas. Há 6 anos o PRB fazia parte do grupo anterior. O 

partido do vereador Luiz Machado também fazia parte do grupo da administração passada. 

Houve mudanças. Vejo que todos votaram a favor em relação a solicitação de vigias. Cabe 

ressaltar que os profissionais de algumas escolas receberam ameaças. Essas medidas vieram 

em um bom momento. É uma forma de evitar maiores transtornos... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Gostaria parabenizar vossa excelência pela 

liderança. Parabéns. Está falando grosso na data hoje... Continuando o orador: Obrigado.” 

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

única votação o Requerimento nº. 422/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

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

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão o 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, faz uso 



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

Primeiramente gostaria de parabenizar o prefeito, pois o mesmo disse que serão abertas 

mais 450 vagas nas creches de Itapira. Às vezes precisamos dar uma cutucada para o barco 

navegar. Espero que não fique somente no papel. Essa promessa deve ser cumprida. Muitas 

mães estão reclamando em relação a falta de vagas nas creches municipais... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Fico contente com as 450 vagas que 

estão surgindo, mas devemos lembrar que muitas crianças estão saindo das creches para 

serem encaminhadas até o parque. Isso é questão de rotatividade. Obrigado.” A seguir, faz 

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

O prefeito disse que 425 alunos estão matriculados. O Jornal Oficial do município está 

disponível. Caso os senhores vereadores tiverem o cuidado de olhar constatarão a lista de 

todas as crianças beneficiadas. Espero que os vereadores tenham o cuidado de ler o Jornal 

Oficial. Foi feito com adequações nas salas. Essa lista foi distribuída em todo município. 

Não tivemos nenhum ganho de sala. Adequações das salas foram concretizadas. O projeto 

saiu do papel. Os benefícios das vagas já estão direcionados a toda população. Devemos 

lembrar que cinco novas creches estão sendo construídas. A preocupação não vem apenas 

em relação às creches, mas sim também com as creches-escolas. Gostaria que os vereadores 

lembrassem quando foi construída a última escola em nosso município. Quando foi 

construída a última creche? Quantas foram construídas?... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Marcos Paulo da Silva: Recentemente foi inaugurada uma escola, na qual começou a 

ser construída na gestão passada. Antes dessa escola foi inaugurada outra na Rua Itália, na 

qual também começou a ser construída na última gestão. Temos a creche construída no 

Barão Ataliba Nogueira... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: A 

questão da creche Dr. José Alberto de Mello Sartori situada no bairro Antonio Assad 

Alcici, gostaria de esclarecer que solicitei o recurso diretamente para o deputado Sr. José 

Antonio Barros Munhoz. Era oposição ao prefeito, mas não ao povo que necessitava de 

vagas. Então, o deputado estava presente na inauguração. Sempre solicitei e, de imediato, 

me atendeu. Era oposição ao prefeito, mas não a cidade. Fui buscar recursos para a creche 

ser construída. Ninguém está aqui para enganar ninguém. A creche é direito de todos. O 

prefeito está empenhado em resolver os problemas, assim como a Secretária de Educação. 

Sabemos o quanto é importante. Queremos o direito do cidadão líquido e correto. 

Independente do lado em que está, vá à luta. Busque recursos com seus deputados. Não 

espere a administração. Obrigado... Continuando o orador: Voltando a referida situação, 

gostaria de lembrar que não tivemos nenhum deputado da oposição que trouxe recursos 

para Itapira, principalmente para sediar uma nova creche. Quero lembrar que a execução 

dessa adequação não está contando com as novas creches. Foi realizada uma adequação de 

salas de aula. É questão de senso administrativo. A nossa lista de espera estava em torno de 

500 alunos. Obviamente esse número não vai zerar porque novas crianças estão nascendo. 

Existem situações que vão ocorrendo em nosso município quando o mesmo está 

progredindo. Porém, somos uma das cidades que possuem a menor lista de espera. Por esse 

motivo devemos parabenizar a Flávia Rossi pelo seu importante trabalho à frente da 

Secretaria de Educação. Ela fez uma adequação. Cabe ressaltar que novas creches serão 

construídas em nosso município. Portanto, senhores, creche é uma realidade onde muitas 

pessoas podem usufruir. Muitas famílias estão sendo assistidas. Vale lembrar que a busca 



de creches e escolas ainda continua. Quantas verbas a oposição trouxe para Itapira? Caso 

houve R$ 0,50 de verba, rendo-me. Não vi, sequer, um centavo. Quando vossa excelência 

diz em relação ao Governo Federal, gostaria de ressaltar que é a obrigação do mesmo. 

Quero ver aquilo que o senhor pleiteou... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: O senhor está sendo totalmente incoerente com o vereador César da 

Farmácia porque uma emenda no valor de R$ 100.000,00 foi direcionada para a Saúde. É 

uma emenda disponibilizada através do Sr. José Mentor. Está no orçamento de 2015. Ele 

está duvidando e questionando. Por favor... Continuando o orador: Gostaria de analisar o 

requerimento que esse vereador fez. Vamos mostrar o que o senhor trouxe. Há de convir 

que o PT tem história nesta cidade. Próprios públicos degradados, cidade suja e esburacada. 

O governo dele foi tão bom que não conseguiu readequar a creche. Traga o documento. 

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

“Boa noite a todos. Vereador Maurício, a cada dia que estou nesta Casa de Leis vejo que o 

senhor, muitas vezes, justifica o injustificável. Por quê? Já passou uma indicação nesta 

Casa de Leis e o senhor votou contra com argumento que não podia expor o nome dos 

alunos conforme a justiça e a promotoria... Então, vossa excelência traz um jornal na data 

de hoje e fala outra no passado totalmente incoerente e inconsequente. Não dá para 

entender, nobre vereador. Não sei o mundo que vossa excelência está vivendo. Baseado em 

um indicação o senhor disse que não seria possível disponibilizar a listagem porque a 

promotoria proibia. Então, vereador, vossa excelência está em um mundo... Dentro da 

medicina não consigo achar onde o senhor está inserido na política. O senhor é um 

propagador de obras inacabadas. Falo isso em relação a Casa da Gestante. Vocês 

inauguraram e falaram que somente funcionaria a partir de março de 2015. Parabenizamos 

aquilo que está sendo feito. Vossa excelência não deve jogar no ombro da oposição isso ou 

aquilo. Estamos fazendo o nosso papel. O senhor deve respeitar. Há um ano e cinco meses 

era do grupo da qual o senhor defende. Não estou nesse grupo. Críticas devem ser 

levantadas e respeitadas. Não existe nenhum governo, a não ser as tiranias, que não haja 

democracia. O senhor deve respeitar o posicionamento de cada legislador. Vossa excelência 

levantou um questionamento do vereador César. Mostro para vossa excelência porque o 

senhor não deve ter lido o orçamento de 2015. Consta uma emenda no valor de R$ 

100.000,00 do nobre vereador. O senhor deveria, no mínimo, pedir desculpas para o 

vereador. Caso o senhor tenha hombridade, peça desculpas para o vereador. Assessor, o 

senhor poderia pegar a emenda parlamentar que foi registrada pelo vereador César? 

Gostaria que você trouxesse ainda nesta sessão. É uma emenda parlamentar do nobre 

vereador César. Por favor, gostaria que trouxessem o orçamento de 2015. Vou esperar o 

tempo necessário nesta tribuna. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de saber 

de onde veio o recurso a respeito da creche Dr. José Alberto de Mello Sartori. Essa creche é 

do Governo Federal. Isso consta no site da Prefeitura de Itapira. Fico triste e ao mesmo 

tempo contente com o que saiu no Jornal Oficial. Por que triste? Fiz um requerimento 

solicitando informações sobre a lista das vagas, na qual foi negado o direito do vereador em 

fiscalizar. Isso foi negado pela Secretária de Educação. Ela enviou um requerimento nesta 

Casa alegando que não podia enviar a listagem das crianças pelo motivo da exposição das 

mesmas. O que ela não fez a administração acabou fazendo, ou seja, expôs o nome das 



crianças. Portanto, isso é legal. Vou votar favorável a indicação. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Requerimento nº. 423/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Dr. Maurício, está aqui. 

“Aquisição; Rede Básica; Emenda José Mentor no valor de R$ 100.000,00.” Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Vereador 

César, o dia que o senhor trouxer um documento mostrando que o senhor solicitou essa 

situação ao Mentor, vou pedir desculpas ao senhor. Caso contrário, essa emenda pode ter 

vindo de qualquer lugar. Caso disser ao senhor que uma emenda do Carlos Sampaio é 

minha, tudo bem? Prove com documento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão o 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, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em outra ocasião esse 

requerimento foi discutido neste plenário. Estivemos em alguns PPAs e pudemos observar 

que alguns insumos essenciais estão sendo deixados de ser ofertados para a população. No 

bairro Istor Luppi observamos a falta de medicamentos, inclusive medicamentos 

direcionados para as gestantes e insumos para quem depende de aparelhos a fim de verificar 

a glicemia capilar. O próprio vereador César, na sessão passada, como proprietário de 

Farmácia, fez uma declaração que confirma e mostra aquilo que estamos solicitando. O 

próprio vereador César disse que nunca se vendeu tantos insumos essenciais nas farmácias 

particulares do município. São palavras do vereador César relatadas há uma semana. Com 

relação ao Hospital Municipal, analiso que a falta de insumos essenciais continua ao longo 

do ano. Inclusive, aumentou no final do ano. Não sabemos de onde vem a falha. Não 

sabemos se é do Almoxarifado ou de cada setor que solicita. A população deve saber que 

muitos medicamentos essenciais estão sendo deixados de ser ofertados por falhas. Soro 

fisiológico, César, o Pronto Socorro não possuía de 100 ml e nem de 250 ml. Quando o 

médico passava um medicamento em 100 ml de soro, sabem o que estavam fazendo? 

Pegavam o soro de 500 ml e jogavam 400 ml fora. É um enorme desperdício. Onde está a 

falha?... “A seguir, o Sr. Presidente interrompe o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes 

e informa que nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município a Câmara 

elegerá a Comissão Representativa, com número ímpar e presidida pelo Presidente da 

Casa, obedecendo a proporcionalidade partidária, para atuar nos interregnos das 

sessões legislativas ordinárias. A seguir, tendo em vistas que os vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes, Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuetti e Luiz Antonio 

Machado se manifestaram a fazer parte da Comissão Representativa, o Sr. Presidente 

coloca em votação a formação da Comissão. Aprovada por unanimidade. A seguir o 

Sr. Presidente formaliza a Comissão Representativa com os seguintes membros: 

Presidente: Carlos Alberto Sartori; Membros: Rafael Donizete Lopes, Maurício 

Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuetti e Luiz Antonio Machado. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente informa que o tempo regimental da Ordem do Dia se esgotou e que as 

demais matérias serão discutidas e votadas na próxima sessão ordinária. (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. 


