
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de fevereiro de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 2º 

Secretário: LUIZ ANTONIO MACHADO. 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

noite senhor presidente. Gostaria de saudá-lo e parabenizá-lo pela direção dos trabalhos da 

1ª sessão ordinária deste ano. Senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e 

falada, boa noite. Como primeira sessão do corrente ano devemos, por obrigação, trazer o 

assunto da dengue à tona. É um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Com 

relação a epidemia da dengue, acredito que precisamos fazer menção aos números 

apresentados pela administração. Tenta-se passar a opinião do governo e não as críticas 

com relação aos números da dengue em Itapira. Todos os vereadores sabem de casos com 

familiares e amigos. Tivemos o caso de um vereador desta Casa que também foi afetado 

pela dengue. Basta se deslocar até os serviços de saúde do município. São 220 casos da 

doença somente na primeira quinzena de janeiro. Em minha visão essa Secretária de Saúde 

precisa estudar matemática novamente para saber interpretar os números. Esses números 

não condizem com a realidade dos fatos. Esses números colocaram em cheque a gestão e a 

reputação da Saúde, assim como o próprio chefe do Executivo. O prefeito foi até a Rádio 

Clube de Itapira no final do ano e disse para a população Itapirense que a situação da 

dengue no município estava sob controle. Passou-se um determinado período e o mesmo 

decretou estado de emergência. Se o próprio prefeito não sabia da real situação da dengue 

no município, gostaria de saber como vamos conseguir analisar e interpretar os números 

apresentados pela pasta da Saúde. Isso deve ser explicado. Toda a população está sentido na 

pele a realidade. Essa realidade, infelizmente, está sendo mascarada com números que não 

condizem com a real situação dos hospitais e postos de saúde do município. Basta fazer 

uma visita nos hospitais e Unidades Básicas de Saúde do município. O número de pessoas 

com sintomas da doença é alarmante. Como médico, é importante deixar bem claro que 

muitos casos já foram confirmados. Pude observar a situação da dengue em municípios 

distintos e posso dizer que a postura da administração dos mesmos é completamente 

diferente. A secretária ou o secretário de saúde desses municípios vieram a público para 

falar a respeito da doença. Não dá para interpretar esses números, ou seja, estão negando a 

verdade dos casos. O governo Paganini não respeita ninguém. Os nobres vereadores que 

dão sustentação a esse governo devem colaborar com a população. Vocês representam uma 

administração, mas foram eleitos pelo povo Itapirense. O povo está esperando isso de 

vossas excelências. As pessoas devem ser informadas adequadamente. Os números não 

condizem com a realidade de nosso município. Aonde foi parar o dinheiro da política 

preventiva do ano de 2014? Isso não surtiu efeito, pois tivemos a maior epidemia da doença 

já registrada em nosso município. Depois de decretar estado de emergência fizeram um 



contrato emergencial com valor acima de R$ 600.000,00. Isso deve ser explicado. Gastou-

se em política preventiva ou estão gastando números exorbitantes com relação ao 

tratamento dessas pessoas? Explicar e esclarecer é a mesma coisa de ser transparente com 

os eleitores e contribuintes. Essas perguntas deveriam ser realizadas para a Secretária da 

Saúde no dia de sua entrevista para com os órgãos de imprensa. Ela se recusou a responder 

os meus questionamentos. São números que devem ser apresentados ao público. Podem 

apresentar inúmeras justificativas, mas o governo Paganini, com relação a política de 

prevenção, falhou. Não estou criticando as agentes comunitárias de saúde. Estou criticando 

a gestão da Secretaria de Saúde. São duas coisas totalmente diferentes. Trazendo a público 

a situação da dengue, o prefeito baixou um decreto no passado dizendo que todo cidadão 

que colocasse lixo nas ruas acabaria sendo multado. Um dos fatores que contribuiu para a 

eclosão do mosquito da dengue é o lixo. Como o cidadão seria multado, acredito que o 

prefeito contribuiu para com a epidemia. Se o pobre não tem dinheiro para colocar comida 

em sua mesa, onde vai parar o lixo? Dentro das casas. O Paganini deveria falar isso para a 

população. O prefeito contribuiu para que o lixo ficasse guardado nas residências. Ele deve 

falar isso para a população. Esse decreto está em vigor. Caso o pobre colocasse lixo nas 

ruas, o mesmo acabaria sendo multado. Deve haver transparência. Justificar o cancelamento 

do carnaval por causa da epidemia... Devemos analisar outras coisas. Acho prudente e 

concordo. Amanhã tem jogo da Esportiva no estádio. Não é aglomeração de público? Em 

relação a rede municipal de ensino, acredito que o ano letivo deveria prorrogado. Estamos 

olhando por todos. Não devemos olhar somente para os foliões de carnaval. Vamos 

suspender o jogo da Esportiva e analisar se nossas crianças não estão em risco. Milhares de 

crianças estão em locais com foco de dengue. Pude ver essa situação na escola Gilmery. 

Todas as escolas municipais estão com foco. Estamos em caráter de epidemia. Isso não 

deveria ser discutido? Esse é o meu posicionamento perante a opinião pública. Obrigado.” 

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

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

Gostaria de parabenizar o novo presidente da Câmara, Sr. Zé Branco. Venho a esta tribuna 

para comunicar o presidente desta Casa, assim como todos os vereadores, a respeito da 

liderança do partido realizada no mês de novembro de 2014. Infelizmente o vereador 

Juliano Feliciano disse que não vai assinar. Gostaria que continuasse como ficou firmado 

no mês de novembro. Vou repassar o ofício para o senhor presidente. Outro assunto que 

gostaria de abordar está relacionado a dengue em nosso município. O número de casos de 

dengue é alarmante. Muitas pessoas contraíram a doença. Com isso os mutirões de limpeza 

foram iniciados. Fui informado que a Rua Funabashi Tokuji possui um bueiro com água 

parada. Até a presente data nada foi feito. Inclusive, alguns fiscais constataram o problema. 

Alguma medida deve ser tomada. Será que são somente 200 casos? Não tem como afirmar 

que poucas pessoas contraíram a doença. Nas proximidades de minha residência conheço 

muitas pessoas que contraíram a doença. Gostaria de parabenizar o vereador César pela 

elaboração da indicação relacionada a medida de prevenção da doença. A cobrança da 

limpeza não pode acontecer. São pequenas situações que contribuíram para a elevação de 

casos. Gostaria de falar a respeito de meu gabinete móvel. É uma forma de ficar mais perto 

da população. Comprei o veículo com o salário de vereador. Quero deixar bem claro que fiz 

o gabinete móvel para ficar mais perto da população. Vou iniciar os trabalhos na sexta 



feira. Ficarei na Rua Milico, próximo a Casa da Criança, das 08:30 até às 11:00. Na 

segunda feira estarei na Rua Espanha. Na terça feira marcarei presença na Rua Hortêncio 

Pereira da Silva. Na Quarta feira estarei no bairro da Penha do Rio do Peixe. Meu trabalho 

abrangerá vários bairros de Itapira. Acredito que a população vai trazer mais 

reivindicações. Quero avisar a família do Sr. Francisco que o projeto entrou na pauta de 

hoje. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Agradeço a presença dos 

familiares nesta Casa. É apenas uma homenagem direcionada a um servidor público que fez 

muito por nossa cidade. Seus sobrinhos são excelentes profissionais. Gostaria de lembrar a 

respeito da matéria que faz referência a cobrança de alguns comerciantes. Gostaria de pedir 

para a Prefeitura Municipal um pouco mais de respeito para com os ambulantes de nossa 

cidade. Muitos comerciantes dormiram na rua a fim de solicitar a autorização dos locais. O 

gabinete móvel é realidade em nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Queria lembrar que a epidemia da 

dengue não é somente um atributo de Itapira. Ela está presente em toda região. É uma 

epidemia resultante de múltiplos fatores, principalmente o descuido. Ações anti-dengue em 

Itapira nunca deixaram de ser realizadas. Em relação ao lixo nas calçadas, até onde sei, faz 

referência aos entulhos de construções. Por sinal essa lei foi revogada. Obrigado.” A seguir, 

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

senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Gostaria de parabenizar o senhor 

presidente pela direção dos trabalhos desta 1ª sessão ordinária. Desejo muito sucesso. Em 

nome do Orlando gostaria de cumprimentar o público presente. Primeiramente como já foi 

falado nesta Casa de Leis, precisamos esclarecer algumas situações. Quando foi falado que 

não existiram ações contra a dengue, acredito que se deve ter conhecimento de como 

funciona o sistema público. As ações realizadas contra a dengue no ano de 2014 são 

baseadas no ano de 2013. Existe um acompanhamento epidemiológico constante feito por 

uma divisão do município. Outros fatores trazem prejuízos epidemiológicos para a nossa 

cidade. Janeiro, fevereiro, março e abril de 2014 eram quadros de normalidade. No ano de 

2013 tivemos poucos casos. Existia um acompanhamento. No mês de abril existiu um 

aumento nos casos de dengue. Nesse mesmo mês foram realizados mutirões. A partir de 

abril, maio e junho continuou-se esse tipo de monitoramento. No mês de outubro houve um 

aumento nos casos de dengue. Cabe ressaltar que as ações foram intensificadas. No mês de 

novembro houve uma curva ascendente. Qualquer colega, principalmente os que trabalham 

na área da saúde, vão entender o que quero dizer. Recursos foram buscados junto a 

SUCEN. Em dezembro participamos e intensificamos, ainda mais, os trabalhos 

relacionados a dengue. Muitos funcionários de outras pastas foram deslocados para a área 

da Saúde. Inclusive, podemos dizer que mais de 80 funcionários do Serviço Público foram 

deslocados para a pasta da Saúde. Em janeiro as ações continuaram junto aos mutirões. 

Cerca de 20 mil casas foram visitadas. As ações, segundo a SUCEN, foram realizadas de 

ordem crescente e real. Não adianta, quando você não tem um surto de dengue, fazer uma 

ação gigantesca e sim conforme vamos tendo um crescimento epidemiológico. Desse 

modo, os trabalhos vão sendo feitos. Esse crescimento é analisado por uma pasta chamada 

Vigilância Epidemiológica, na qual, em momento nenhum, a mesma perdeu o controle. 

Inclusive, o prefeito esteve a par de toda a situação. O prefeito marcou presença junto aos 



mutirões para verificar in loco como os trabalhos estavam sendo feitos. Foram realizadas 

muitas reuniões. Ninguém está dizendo que não estamos em um quadro epidêmico. Fora 

desse tempo, um caso de dengue notificado no município a Vigilância vai até a casa da 

pessoa, realiza a busca ativa de focos em até 8 quarteirões ao redor da residência, é feita a 

nebulização e todo o processo de orientação. Não foi deixado de lado a questão da dengue. 

Obviamente tivemos um ano muito controverso e de muita seca. Foram esquecidos alguns 

fatores básicos relacionados à transmissão da dengue. Houve uma seca muito rigorosa. 

Foram deixados para trás alguns pontos relacionados aos cuidados efetivos contra a dengue. 

Sabemos que 90% dos criadouros da dengue estão dentro das residências. Escuto falar da 

dengue há mais de 20 anos em nosso município. Todos são corresponsáveis dessa situação. 

Sabemos que não podemos deixar água parada nas calhas, copos, dentre outros. O setor 

público tem sua responsabilidade e está fazendo sua parte. Foi falado sobre o decreto 163. 

Estou com ele em minhas mãos. Ele fala a respeito dos lixos derivados de construção. Em 

momento nenhum ele fala a respeito de outro tipo de lixo. É muito fácil vir a esta tribuna e 

dizer que a culpa é do prefeito. A Rosa não parou em momento nenhum. As cirurgias e os 

atendimentos continuaram. Criou-se uma sala específica direcionada aos cuidados com a 

dengue, além de novas equipes para combater a doença. Temos a aplicação costal que é 

muito mais eficiente que a nebulização. Não estamos tirando as responsabilidades, mas sim 

dividindo as mesmas. A Prefeitura Municipal está trabalhando intensivamente. As agentes 

de saúde estão nas ruas, assim como a SUCEN. As buscas estão sendo feitas. O trabalho de 

nebulização está sendo feito. O setor público tem as suas responsabilidades. Cada cidadão 

também tem a sua responsabilidade. Quando se falou em um quadro epidêmico e em 

números falsos, acredito que é a mesma situação do que colocar em jogo os laboratórios. A 

notificação da dengue é obrigatória por parte dos laboratórios. Os médicos são obrigados a 

fazer a notificação. Falar que os números não são reais é colocar em cheque a Santa Casa, 

os laboratórios, a administração municipal e o trabalho dos profissionais da saúde. Muitas 

vezes existem hipóteses de diagnóstico. A pessoa chega com a sintomatologia, mas não 

apresenta os quadros clínicos que a doença apresenta. A pessoa volta em um segundo 

momento para fazer os exames. Itapira está vivendo uma epidemia de dengue. Outras 

cidades também estão. É real. Mogi Guaçu está com um quadro de 1,73% da população. É 

um dado da CVE. Hoje Itapira, baseado na última atualização da CVE, conta com 0,51%. A 

questão é que todo Estado de São Paulo está sendo atingido pela dengue. Itapira não é um 

ponto peculiar. Itapira não é a única. Devemos lembrar-nos das ações que estão sendo 

realizadas para resolver o problema. O cancelamento do carnaval é necessário. Não adianta 

nada um técnico constatar que o jogo está 3 a 0 e não fazer nada. Ficar parado não adianta. 

Isso vale para cada cidadão. O cidadão deve reclamar? Sim, mas também deve fazer sua 

parte. Saíram 270 caminhões de entulho dentro dessa cidade. A administração municipal 

está levando o assunto muito a sério. Graças a Deus Itapira não registrou nenhuma morte 

relacionada a dengue. Outras cidades já registraram. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 8ª Sessão 

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



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 6ª Sessão 

Solene, realizada no dia 12 de Dezembro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 44ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 16 de Dezembro de 2014. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 4º) Em discussão e votação a Ata da 9ª Sessão 

Extraordinária, realizada no dia 19 de Dezembro de 2014. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima requer, e a Casa aprova por unanimidade, a suspensão dos 

trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as Comissões 

Permanentes para atuarem no ano de 2015 composta por três membros. Ato Contínuo, o Sr. 

Presidente informa que os Vereadores interessados em participar das Comissões se 

manifestem para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, os Srs. 

Vereadores Carlos Alberto Sartori, Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado e 

Rafael Donizete Lopes manifestam interesse em participar da Comissão de Justiça e 

Redação. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a três votos. 

A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada dos 

vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de 

chamada para votação: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto em: Rafael 

Donizete Lopes; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos Alberto Sartori. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Pedro Tadeu Stringuetti; Luiz Antonio 

Machado; Carlos Alberto Sartori. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

declara o voto em: Pedro Tadeu Stringuetti; Luiz Antonio Machado; Carlos Alberto 

Sartori. LUIZ ANTONIO MACHADO: declara o voto em: Carlos Alberto Sartori; 

Pedro Tadeu Stringuetti; Luiz Antonio Machado. JULIANO FELICIANO: declara o 

voto em: Pedro Tadeu Stringuetti; Luiz Antonio Machado; Carlos Alberto Sartori.  

MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: Rafael Donizete Lopes; Pedro 

Tadeu Stringuetti; Carlos Alberto Sartori. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

declara o voto em: Pedro Tadeu Stringuetti; Luiz Antonio Machado; Carlos Alberto 

Sartori. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Pedro Tadeu 

Stringuetti; Carlos Alberto Sartori; Luiz Antonio Machado. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: declara o voto em: Rafael Donizete Lopes; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos 

Alberto Sartori. Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados os votos dos 

candidatos para integrarem a Comissão de Justiça e Redação, esta Presidência informa o 

total de cada um: NOME: CARLOS ALBERTO SARTORI: VOTOS: 09. NOME: 

LUIZ ANTONIO MACHADO: VOTOS: 06. NOME: PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: VOTOS: 09. NOME: RAFAEL DONIZETE LOPES: VOTOS: 03. 

Isto feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Justiça e Redação será composta 

pelos seguintes vereadores: Carlos Alberto Sartori; Luiz Antonio Machado; Pedro 

Tadeu Stringuetti. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita para que os Vereadores 



interessados em participar da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde e Assistência Social, Esporte e Lazer se manifestem. A seguir, os Srs. Vereadores 

Pedro Tadeu Stringuetti, Joilson Batista Militão da Silva, Marcos Paulo da Silva, 

Rafael Donizete Lopes e Maurício Cassimiro de Lima manifestam interesse em 

participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador 

terá direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda 

a chamada dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o 

processo de chamada para votação: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto em: 

Marcos Paulo da Silva; Rafael Donizete Lopes; Joilson Batista Militão da Silva. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; 

Joilson Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti. JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; Joilson 

Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti. LUIZ ANTONIO MACHADO: 

declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; Joilson Batista Militão da Silva; 

Pedro Tadeu Stringuetti. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: Maurício 

Cassimiro de Lima; Joilson Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti. 

MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva; Joilson 

Batista Militão da Silva; Rafael Donizete Lopes. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; Joilson Batista Militão da 

Silva; Pedro Tadeu Stringuetti. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: 

Maurício Cassimiro de Lima; Joilson Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu 

Stringuetti. RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto em: Rafael Donizete Lopes; 

Pedro Tadeu Stringuetti; Marcos Paulo da Silva. Encerrado o processo de votação 

nominal e já totalizados os votos dos candidatos para integrarem a Comissão de Finanças 

e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, esta Presidência informa o 

total de cada um: NOME: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: VOTOS: 06. NOME: 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: VOTOS: 08. NOME: PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: VOTOS: 07. NOME: RAFAEL DONIZETE LOPES: VOTOS: 03. 

NOME: MARCOS PAULO DA SILVA: VOTOS: 03. Isto feito, o Sr. Presidente 

informa que a Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social, Esporte e Lazer será composta pelos seguintes vereadores: Maurício 

Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu Stringuetti; Joilson Batista Militão da Silva. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente solicita para que os Vereadores interessados em participar da 

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento  

se manifestem. A seguir, os Srs. Vereadores Carlos Alberto Sartori, Marcos Paulo da 

Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Luiz Antonio Machado, César Augusto da Silva e 

Rafael Donizete Lopes manifestam interesse em participar da referida Comissão. Diante 

disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a três votos. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada dos vereadores para 

votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de chamada para 

votação: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto em: César Augusto da Silva; 

Rafael Donizete Lopes; Marcos Paulo da Silva. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

declara o voto em: Luiz Antonio Machado; Maurício Cassimiro de Lima; Carlos 

Alberto Sartori. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: Luiz 



Antonio Machado; Maurício Cassimiro de Lima; Carlos Alberto Sartori. LUIZ 

ANTONIO MACHADO: declara o voto em: Luiz Antonio Machado; Maurício 

Cassimiro de Lima; Carlos Alberto Sartori. JULIANO FELICIANO: declara o voto 

em: Luiz Antonio Machado; Maurício Cassimiro de Lima; Carlos Alberto Sartori.  

MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva; Rafael 

Donizete Lopes; César Augusto da Silva. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

declara o voto em: Luiz Antonio Machado; Maurício Cassimiro de Lima; Carlos 

Alberto Sartori. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Luiz Antonio 

Machado; Maurício Cassimiro de Lima; Carlos Alberto Sartori. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: declara o voto em: César Augusto da Silva; Rafael Donizete 

Lopes; Marcos Paulo da Silva. Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados 

os votos dos candidatos para integrarem a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento, esta Presidência informa o total de cada um: 

NOME: CARLOS ALBERTO SARTORI: VOTOS: 06. NOME: MARCOS PAULO 

DA SILVA: VOTOS: 03. NOME: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: VOTOS: 06. 

NOME: LUIZ ANTONIO MACHADO: VOTOS: 06. NOME: CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA: VOTOS: 03. NOME: RAFAEL DONIZET LOPES: VOTOS: 03. Isto 

feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento será composta pelos seguintes vereadores: 

Carlos Alberto Sartori; Maurício Cassimiro de Lima; Luiz Antonio Machado. Isto 

feito, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as Comissões 

Temporárias para atuarem no ano de 2015 composta por cinco membros. Ato Contínuo, o 

Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em participar da Comissão Especial 

de Ética se manifestem para que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto 

feito, os Srs. Vereadores Carlos Alberto Sartori, Marcos Paulo da Silva, Joilson Batista 

Militão da Silva, Juliano Feliciano, Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado e 

Rafael Donizete Lopes manifestam interesse em participar da Comissão Especial de Ética. 

Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a cinco votos. A 

seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada dos vereadores 

para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de chamada para 

votação: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva, 

Rafael Donizete Lopes, 03 Abstenções. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o 

voto em: Juliano Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti, 

Luiz Antonio Machado e Carlos Alberto Sartori. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: declara o voto em: Juliano Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, Pedro 

Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado e Carlos Alberto Sartori. LUIZ ANTONIO 

MACHADO: declara o voto em: Juliano Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, 

Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado e Carlos Alberto Sartori.  JULIANO 

FELICIANO: declara o voto em: Juliano Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, 

Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado e Carlos Alberto Sartori. MARCOS 

PAULO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva, Rafael Donizete Lopes, 

03 Abstenções. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: Juliano 

Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio 

Machado e Carlos Alberto Sartori. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto 



em: Juliano Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz 

Antonio Machado e Carlos Alberto Sartori. RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o 

voto em: Marcos Paulo da Silva, Rafael Donizete Lopes, Carlos Alberto Sartori, Luiz 

Antonio Machado e Joilson Batista Militão da Sila. Encerrado o processo de votação 

nominal e já totalizados os votos dos candidatos para integrarem a Comissão Especial de 

Ética, esta Presidência informa o total de cada um: NOME: CARLOS ALBERTO 

SARTORI: VOTOS: 07. NOME: MARCOS PAULO DA SILVA: VOTOS: 03. 

NOME: JULIANO FELICIANO: VOTOS: 06. NOME: JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA: VOTOS: 07. NOME: LUIZ ANTONIO MACHADO: 07. 

NOME: PEDRO TADEU STRINGUETTI: VOTOS: 06. NOME: RAFAEL 

DONIZETE LOPES: 03. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão Especial de 

Ética será composta pelos seguintes vereadores: Carlos Alberto Sartori; Juliano 

Feliciano; Joilson Batista Militão da Silva; Luiz Antonio Machado; Pedro Tadeu 

Stringuetti. Isto feito, passamos aos Ofícios: 5º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referentes aos meses de 

dezembro/2014 e janeiro/2015. Autoria. Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. 6º) Ofício SG-DAO nº 038/2015.- Comunica liderança Prefeito 

Municipal. Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) Ofício 

s/nº.- Comunica Liderança PSB. Autoria. Membros PSB. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança PROS. Autoria. Membros PROS. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança PPS. Autoria. 

Membros PPS. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) Ofício s/nº.- Comunica 

Liderança PTC. Autoria. Membros PTC. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Ofício 

s/nº.- Comunica Liderança PSDB. Autoria. Membros PSDB. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança PT. Autoria. Membros PT. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a 

leitura do Relatório. 13º) RELATÓRIO Nº. 001/2015.- Relatório referente as atividades 

Legislativa de 2014. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não 

havendo mais Relatório, passamos ao Razão de Veto. 14º) Razões de Veto ao Autógrafo 

nº125/2014, ao Projeto de Lei nº 107/2014, que Denomina as ruas do Loteamento Estrela 

do Sul em Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Razões de Veto, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto 

de Lei Complementar. 15º) Projeto de Lei Complementar nº. 001/2015.- Em que o Sr. 

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



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

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 16º) Projeto de Lei nº. 001/2015.- Em que o 

Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA LAR FELIZ. 

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

03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Projeto de Lei nº. 

002/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia 

e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Projeto de Lei nº. 003/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Projeto de Lei nº. 004/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Regula 

a instalação, operação, tratamento de imagens, dados e informações produzidas a partir do 

Programa Prevenção Contra o Crime em Defesa do Cidadão. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Projeto de Lei nº. 005/2015.- Em que 

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

que Altera o "caput" do Artigo 1º da Lei 5.185, de 13 de novembro de 2013. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Projeto de Lei nº. 006/2015.- Em 

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

supra que Altera o "caput" do artigo 14 da Lei 4.196, de 19 de dezembro de 2007. 

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

03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Projeto de Lei nº. 

007/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Diocese de Amparo. 

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

03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos às Emendas. 23º) Emenda Modificativa de nº. 001/2015 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 27/2014.- Modifica a alínea "d" do inciso IV, do art. 3º; 

o inciso I do art. 6º e suprime o item XVIII do PLC 27/2014. Autoria: Prefeito Municipal. 

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

03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, o Sr. 

Presidente suspende a sessão por 15 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos e 

esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 

minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 



após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 105/2014. 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 105/2014. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de parabenizar o autor, assim como todos os 

senhores vereadores. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 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. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 108/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 108/2014. Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “É uma enorme homenagem que os Poderes Executivo e Legislativo estão 

fazendo nesta data. Foi uma pessoa muito importante na área jurídica de nossa cidade. Ele 

sempre esteve ligado as causas sociais. Parabéns e obrigado e todos.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00429/2014.- Voto de 

Congratulação com os integrantes da equipe Itapirense de Futsal Feminino, pela conquista 

do Tricampeonato da Liga Regional Rio-pardense (categoria sub-19). Autoria: Décio Da 

Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão 

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 4º) Em única discussão o 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 433/2014. Rejeitado menos três 

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

Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Esse requerimento seria no sentido de mostrar a transparência que os legisladores têm 



perante os comerciantes do município. Não temos nenhum tipo de informação a respeito do 

assunto. Vou procurar via Ministério Público. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O colega pede informações sobre a 

cobrança realizada. Na verdade foi gerada uma discussão nesta Casa. Aqueles que eram 

microempreendedores e não tinham feito cadastro junto a Prefeitura estavam como 

autônomos. Por esse motivo gerou esse tipo de cobrança para aqueles que não estavam 

cadastrados corretamente. Houve novo processo de cadastramento. Não podemos ceder, 

exclusivamente, o espaço para eles pelo fato de que se tornaria vitalício. Desse modo, não 

daríamos oportunidades para outros comerciantes. Por esse motivo existiu uma fila de 

espera em relação ao espaço público disputado. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em única discussão o 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 434/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 

00429/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para implantação de serviço de Radiologia no 

Centro de Atendimento Integrado à Saúde (Cais) "Irmã Angélica". Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Já havia falado antes do recesso parlamentar com relação a 

essa indicação. Vejo a importância e a necessidade de se fazer o estudo para que possamos 

dar a população Itapirense uma maior agilidade com relação a realização de raio x do setor 

público. Atualmente a centralização de todo esse trabalho da equipe de radiologia da equipe 

do Hospital é discutível porque as pessoas... Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador 

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

matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 

00430/2014.- Sugere instalação de faixas elevadas para pedestres na rua XV de Novembro, 

no trecho entre as ruas Manoel Pereira e Campos Salles. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

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

todos. Muitas pessoas estão adoecendo cada vez mais rápido. Com essas faixas, acredito 

que a situação seria melhorada. O trânsito atual está muito difícil. Peço a colaboração de 

todos. Devemos seguir as normas da ABNT para que os veículos não sejam prejudicados. 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 430/2014. Aprovada por unanimidade. 

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

03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão 

a Indicação nº 00432/2014.- Sugere a criação de ciclovias ou ciclofaixas na Av. Getúlio 

Vargas, no trecho de acesso aos bairros Bráz Cavenaghi e Hélio Nicolai. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Essa votação não é contra a ciclofaixa. Sabemos que o município tem uma 



verba do PAC 2. Existe uma estrutura planejada. Como ela já está em execução, acredito 

que a matéria não tem necessidade de ser encaminhada ao Executivo. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 432/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00435/2014.- Sugere 

execução de vistorias e se necessários serviços de recuperação nas pontes existentes na 

zona rural e urbana do Município de Itapira, visando maior segurança em face do período 

de chuvas que se aproxima. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 435/2014. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 

transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


