
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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. 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. Ausente o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI. 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 a todos. Venho a esta tribuna para falar a 

respeito de um jornal... Sabemos, de fato, quem é o proprietário. Existem dois donos, ou 

seja, um deles é mandado e outro toma conta. Falou que a bancada da oposição é contra 

obras viárias de grande porte na cidade de Itapira. Eles começaram a relatar trechos quando 

pedi, nesta Casa, informações sobre as vias que seriam asfaltadas. Não chegou nenhum tipo 

de informação. Estávamos votando um cheque em branco para a administração. 

Recapeamento de ruas? Quais ruas? No final de tudo eles colocam o valor de R$ 

1.404.609,00 para recapeamentos de ruas do município. Quer dizer que dos 15 milhões 

emprestados, apenas um milhão será destinado para o recapeamento dessas ruas como a 

Minas Gerais, Zequinha de Abreu, dentre outras. Ficamos assustados como eles estão 

colocando. Viaduto da Santa Terezinha... Esse viaduto é do DER e da Intervias. Todos que 

se deslocam até Mogi Mirim pagam pedágio. Devemos analisar o contrato e constatar as 

melhorias que devem ser feitas no município. O engraçado é que esse jornal possui um BM, 

centro de promoções. Fica estranho, pois todas as vezes batem nos vereadores da oposição. 

Eles nunca vieram buscar informações com os vereadores da oposição. É isso que vem 

acontecendo nesse jornal chamado A Gazeta. Esse mesmo jornal já responde vários 

processos nesta cidade. Construção de um trevo no Tanquinho e Machadinho: Acredito que 

existe um trevo na entrada do Tanquinho. Gostaria de saber como seria esse trevo. O 

dinheiro que vem do DER e da Intervias poderia ser utilizado. A contrapartida, por parte da 

Prefeitura, seria pouca. Não assinei um cheque em branco para a administração porque não 

sabia onde o dinheiro seria aplicado. Sabemos que o dinheiro do IPVA pode ser utilizado. 

Por que emprestar mais dinheiro? Colocaram o seguinte: “Diversas obras de infraestrutura e 

pavimentação estão previstas e tem início na SP 147, entrada de acesso ao Distrito 

Industrial com a duplicação da Avenida Paula Lacerda.” Onde seria? Próximo a empresa 

Cristália. Na realidade o DER vai fazer essa instalação. Será que esses 15 milhões estão 

entrando em uma obra que já recebe verba do Estado? Estamos emprestando para pagar o 

Estado novamente? São coisas que devem ser colocadas para a população. Não colocaram o 

que realmente vai ser pago. Gostaria de esclarecer para a população e pedir aos vereadores 

para não adiar as matérias. Tem um requerimento de minha autoria que recebeu vistas. O 

mesmo faz referência ao subsídio escolar. No início de nossa legislatura a Secretária de 

Educação veio a esta Casa. Inclusive, vários vereadores estavam presentes. Houve uma 

mudança na época, pois vários estudantes foram prejudicados. Em 2013 a Secretária disse 

que estava estudando para aumentar a faixa etária. Em 2015 o que aconteceu? Diminuíram 



a faixa etária. Alguns alunos foram cortados. Por que houve corte do repasse do subsídio? 

Mais da metade da população Itapirense não receberá o benefício. Caso não seja realizado 

nenhum um tipo de estudo em nossa cidade, acredito que é obrigação do município ceder o 

transporte para os alunos se deslocarem até suas faculdades. Estão fazendo o contrário do 

Governo Estadual. O Governo Estadual liberou catracas de trens e ônibus. Isso aconteceu 

para favorecer os alunos. Essas situações devem ser revistas. Estou solicitando informações 

da Secretária a respeito do assunto. Ela disse que aumentaria a faixa etária. Na época 

estavam presentes nesta Casa os vereadores Rafael, Juliano e Joilson. Ela propôs uma 

situação e, infelizmente, fez o contrário. Fico contente com a comissão pelo fato de 

retirarem o projeto de lei que declara de utilidade pública o Lar Feliz. Já protocolei na 

semana passada, junto ao Deputado Estadual Sebastião Santos, um pedido de transporte. 

Estamos necessitando da aprovação da matéria a fim de trazermos o transporte. Fico 

contente com os vereadores. Em relação aos projetos de minha autoria que estão parados 

nas comissões, gostaria de dizer que a população está sendo prejudicada. Peço a 

colaboração e agilidade de todos. É uma forma de agilizar o trâmite dos processos 

legislativos. São projetos que somente vão beneficiar a população. Obrigado.” A seguir, faz 

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

Primeiramente vejo algumas questões muito importantes onde a população deve ficar a par 

porque são diretamente relacionadas à atuação parlamentar dessa Casa de Leis. Gostaria 

imensamente que essa administração, em especial a Secretaria de Esportes e Lazer, viesse 

prestar contas para os vereadores e, principalmente, para a população Itapirense. A maioria 

se recorda do Zé das Medalhas. Acredito que o Zé das Medalhas está vindo para Itapira. 

Por que falo isso? Porque a administração municipal, no final do ano, aprovou, através de 

um contrato licitatório, a compra de medalhas e troféus para o município de Itapira no valor 

de R$ 219.000,00. Gostaria de saber o que é prioritário nesse Governo Paganini. Acho que 

não gastaram esse valor para prevenir, no ano inteiro, em relação a política preventiva de 

dengue. É muito grave essa situação. As olímpiadas ocorrerão no Rio de Janeiro. Onde vão 

usar R$ 219.000,00 em medalhas e troféus para o município de Itapira? Acho que vão dar 

medalhas e troféus par quem adquiriu dengue. É uma enorme quantidade. Duzentos e 

dezenove mil reais para comprar medalhas e troféus... Vamos prestar contas de quanto se 

gastou ao longo do ano com relação a política de prevenção a dengue. Será que gastaram 

esse valor? Certamente é um questionamento que deve ser respondido. Medalhas e troféus, 

com todo respeito, é para todos os esportistas do município, mas não é plausível aceitar 

essa situação sem levantar esse tipo de questionamento. É muito dinheiro, pessoal. É um 

terço comparado ao valor emergencial gasto com a epidemia da dengue. É justo para a 

população que paga imposto? Em minha visão, não é. O Luiz Domingues e o prefeito 

devem vir a público e explicar a situação. Quantas medalhas e troféus serão aplicados? 

Haverá eventos no ano todo? Não tem. Seria disponibilizado medalhas e troféus para quem 

ganhasse o carnaval de nossa cidade, mas cabe ressaltar que o mesmo foi cancelado por 

causa da dengue e da “crise econômica.” Mesmo assim tem dinheiro para comprar 

medalhas e troféus no valor de R$ 219.000,00? Isso é um tapa na cara da população. O Zé 

das medalhas morreu na novela, mas deve estar dando graças a Deus por Itapira 

disponibilizar medalhas e troféus. Vamos fazer gestão séria. Outra situação que gostaria de 

abordar é a respeito da Rua da Penha. Passei pela Rua José Pereira, paralela a Rua da 



Penha, e posso dizer que está pior que a Rua da Penha. Gastaram mais de R$ 250.000,00 e 

ainda a Rua da Penha vem iluminada no carnê do IPTU. O pessoal do comércio da Rua 

Penha está bravo porque não gostaram da obra. O que vamos falar para os bairros 

periféricos? São eles: Alto do São Francisco, Vila Ilze, Jardim Raquel, Istor Luppi, José 

Tonolli... Tem rua que não tem, sequer, asfalto. Tem rua que está no escuro e, mesmo 

assim, colocaram a Rua da Penha toda iluminada no carnê do IPTU. É outro tapa na cara do 

povo, pessoal. Cabe ressaltar que houve aumento no valor do IPTU. Vamos agir, mas com 

responsabilidade. Gostaria de saber da administração o seguinte: No ano passado pedi para 

colocar guarda municipal no Hospital. Vão ver quem está no Hospital Municipal. Queria 

saber se os seguranças que estão lá foram contratados através de contrato terceirizado e 

quanto estão recebendo para fazer o papel no Hospital Municipal. Temos guardas em nossa 

cidade. Guarda é para proteger prédio público. O Hospital Municipal é prédio público. 

Agora, tiram o guarda e contratam segurança privada? Não estamos rasgando dinheiro do 

município. Pelo amor de Deus, pessoal. Mandaram embora três guardas municipais. 

Estamos cobrando a segurança do município há anos. Não tem viatura, a Guarda estava 

com número deficitário de efetivo e, agora, foram exonerados mais três guardas. E o povo e 

a segurança da população? Pedimos a compra de quatro viaturas conforme emenda no 

orçamento. Foi rejeitada. Ter segurança privada com guardas municipais no município? 

Não acho justo. Não é correto. Temos que analisar e determinar o que é prioritário. 

Precisamos fazer isso para a população. O vereador Marcos Paulo falou anteriormente que 

na semana passada passou um projeto de lei no valor de R$ 15.600.000,00 sem sabermos 

como a verba seria utilizada. A maioria ficou sabendo pela matéria veiculada no último 

final de semana. Não somos contra. O que foi falado via jornal foi distorcido. Nós 

justificamos a abstenção do voto pela falta de transparência desse financiamento. Está 

registrado em ata, Marcos Paulo. Consta em ata o que vai ser votado hoje. Não somos 

contra. Somos a favor daquilo que podemos falar para a população a respeito do que 

votamos. Expliquem para a população a respeito desses R$ 219.000,00. Expliquem para a 

população o porquê de colocar no espelho do IPTU a iluminação da Rua da Penha ao passo 

que a maioria dos bairros de Itapira está em condições ruins. Os vereadores passam por 

diferentes bairros e podem comprovar a situação. Basta sair às ruas. O prefeito vai embora 

para a casa dele todos os dias, mas ele deve estar indo pela Rua da Penha. A Rua José 

Pereira está uma lastima. Pessoas me pararam nas ruas para falar o seguinte: “O que vocês 

estão fazendo na Câmara? Fazem o serviço da Rua da Penha e nós estamos passando nesse 

monte de buracos na Rua José Pereira.” É a rua que sai na casa do prefeito. Ele anda para 

todos os lados, mas ali deve passar uma vez por semana. Vamos ter bom senso. O 

município está em uma situação caótica. Duas matérias no mesmo dia foram transmitidas 

pela EPTV. Permanece a falha em relação aos números de casos de dengue. O prefeito 

mandou uma carta para cada residência, mas ele deveria ter feito essa situação em meados 

de dezembro e novembro. Houve o alerta. Inclusive, esse alerta foi colocado em votação. O 

vereador César já havia colocado esse propósito nesta Casa de Leis. Acho muito importante 

isso. Precisamos interpretar as coisas. Devemos analisar de forma verdadeira e transparente. 

A verdade dos fatos deve ser transmitida para a população. A realidade é totalmente 

diferente daquilo que está passando para os diferentes meios de imprensa. Outros não têm 

direito, sequer, de receber informações. Fui buscar informações e não recebi. A população 



não deve pagar o preço de prioridades que não são necessárias. Obrigado.” A seguir, faz 

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

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

desta Casa. Primeiramente vamos falar a respeito de alguns questionamentos. O vereador 

deve buscar informações. É real, mas também deve tomar cuidado com absurdos. Foi dito 

há poucos minutos nesta Casa sobre os R$ 219.000,00 que fazem referência a medalhas e 

troféus. Na verdade, um processo de licitação ocorre com uma estimativa de valor para que 

várias empresas possam entrar no processo de licitação. Para se ter noção de quanto foi 

gasto com medalhas no ano anterior, foram R$ 19.000,00 em medalhas e troféus. É muito 

longe de R$ 219.000,00. Quando foi contratada uma empresa licitando exames no Hospital 

Municipal, foi por volta de R$ 600.000,00 o valor da licitação. Não se chegou, sequer, a 

metade desse valor. O que quero dizer é que o processo de licitação é muito complexo. 

Nem tudo aquilo que sai em determinadas matérias ou aquilo que é vinculado no achômetro 

que é verdade. A busca de informação concreta é o que tem que ser passado nesta Casa. 

Não venho achar, pois procurei o Secretário Luisinho. Todos tem acesso à ele, inclusive a 

oposição. O Luisinho é uma pessoa muito aberta. Ele me disse: “Maurício, o processo de 

licitação acontece da seguinte forma: Existe uma estimativa de valores. No ano passado 

tivemos um gasto de R$ 19.000,00. Tivemos muitos eventos em nosso município.” Então, 

antes de partirmos no achômetro, vamos buscar informações conclusivas e concretas sem 

apedrejar e jogar para o alto. É um pouco mais difícil, mas é melhor para esclarecer as 

dúvidas da população. Na semana passada foram falados alguns assuntos, mas vou chegar 

neles. Quando se falou a respeito do recapeamento e que o mesmo deve ser feito em outras 

vias do município, sem a aprovação de ordem financeira, fica difícil. Foi uma luta para 

aprovar esses quinze milhões na semana passada. Há quem diga que o Paganini está se 

movimentando. Vocês viram matérias veiculadas na data de hoje na internet a respeito da 

busca do prefeito através do Toninho Bellini, ex-prefeito, que é ligado ao Kassab. Hoje é o 

Ministro das Cidades e que mais libera dinheiro para os municípios. O Paganini fez uma 

situação que muito se esperou na gestão anterior, ou seja, buscar, onde quer que seja, 

recursos para o município mesmo que seja través da oposição. O PAC 2 é para o 

recapeamento de várias ruas e para o asfaltamento do bairro José Tonolli. Se o próprio 

Kassab veio até Itapira para afiliar o Toninho Bellini, gostaria de saber o porquê não buscar 

o acesso direto. Isso é saber governar e tirar o ego da frente para buscar recursos para o 

município. Estamos querendo o benefício da cidade, buscando recapeamento e construções. 

Cabe ressaltar que a taxa de juros é baixa. O orçamento estaria comprometido em menos de 

1% ao ano. Estamos visando o progresso de Itapira. Não movimentar, não arriscar e não ir 

para cima, é ficar no passado. O prefeito Paganini vai fazer investimento e empréstimos? 

Sim, mas ele também vai buscar recursos fora do âmbito municipal, seja através do 

deputado Barros Munhoz ou do Kassab. Desejo muito que o dinheiro do PAC 2 seja 

liberado. Parabenizo o prefeito por essa atitude, pois são poucos homens que vão buscar 

recursos, colocando o ego de lado. Falou-se em um déficit de guardas. Não consigo 

compreender, pois querem guardas nas ruas e no Hospital Municipal. Se os guarda vem à 

Câmara, reclamam. Caso eles vão até o Hospital, também acabam reclamando. Existe um 

déficit, mas vamos seguir uma ordem. Se está se resolvendo problemas no Hospital 

Municipal através de uma empresa terceirizada especializada, qual seria o motivo de tirar 



os homens das ruas? Os guardas vão atrás do traficante. Essa corporação trabalha. Esses 

homens estão dia e noite nas ruas. O jornal é expressivo quanto a esse assunto. Fica um 

tanto quanto contraditório. Falou-se a respeito da dengue e medalhas. Vamos descartar esse 

lado porque já elucidamos como se gasta com medalhas. Trazemos as informações a esta 

Casa. Na semana passada tivemos uma discussão acalorada nesta Casa sobre óbitos. Não 

tocaram no assunto na data de hoje. Existe um protocolo, pois fui procurar saber. É 

informação de ordem concreta. Existe um protocolo para verificação de um óbito. Óbito 

inesperado, menos de 24 horas, suspeitas epidemiológicas. Esse protocolo funciona da 

seguinte forma: Vou explicar a situação. O óbito, quando acontece, é encaminhado ao 

Sistema de Verificação de Óbitos (SVO). O sistema de verificação de óbitos somente pode 

ocorrer se a família da pessoa falecida autorizar. A partir do momento que o SVO aceitou o 

caso o corpo é encaminhado ao SVO... Não é IML. IML é para lesão de facadas, acidente 

automobilístico, envenenamento... No SVO é feita a análise do corpo, retirado peças 

anatômicas do corpo para análise, principalmente de órgãos comprometidos. Esses tecidos 

são enviados para institutos de renome que tem convênio com a Secretaria de Saúde e, após 

a análise, sai o diagnóstico. Em momento nenhum falou se tem ou não tem óbito. Eu não 

falei e não vou falar. Por quê? Porque não foi conclusivo. Volto a falar que subir a esta 

tribuna para dizer no achômetro, é muito fácil. Vamos buscar um protocolo. Isso é um 

protocolo usado em todos os hospitais. Não é somente em Itapira. Então, quando se trata de 

questões sérias como epidemias vocês observam que não existe oposição e situação. Existe 

a união em prol a comunidade. Existe uma epidemia em nossa cidade. Temos um médico 

da oposição, um farmacêutico, o Marquinhos que possui uma excelente comunicação. 

Vamos trabalhar em prol a sociedade. Vamos falar das ações e evitar os danos. Vamos 

deixar de fazer política com essa situação. É uma situação de risco para qualquer pessoa do 

município. Devemos deixar de lado as questões de ordem política para ver o bem estar da 

comunidade. Queria lembrar que ontem a nossa Secretária da Saúde foi convidada pelo 

Benedito, Diretor do Departamento Regional de Saúde do Estado de São Paulo, para 

palestrar em Pirassununga sobre as ações contra a dengue feitas em nossa cidade. É uma 

das autoridades mais competentes do Estado de São Paulo. Itapira, hoje, é modelo de 

combate a dengue. Muitas pessoas podem achar essa situação um tanto quanto controverso, 

mas todas as ações foram realizadas. Itapira está à frente de todos os municípios do Estado 

de São Paulo. Ela é referência. 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 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

03 de Fevereiro de 2015. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria somente, na condição de médico, conforme o Dr. 

Maurício falou sobre protocolo de atestado de óbito, Serviço de Verificação de Óbito e 

IML, que ficasse claro, principalmente para a população Itapirense. Com relação... Está em 

discussão na ata. Consta em ata. Gostaria de deixar esclarecido que o nobre vereador 

Maurício, infelizmente, está tentando discutir um assunto que deve ser esclarecido. Isso é 

necessário. Isso é matéria. Quase saiu briga nesta Casa conforme o nobre vereador falou. 

Quero esclarecer alguns fatos, pois o nobre vereador subiu a esta tribuna... Vou para o meu 



lugar e peço o direito de resposta em relação ao que o nobre vereador Maurício falou no 

Pequeno Expediente, citando, inclusive, nomes... Como opositor fui citado. Gostaria de 

fazer uso da palavra.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Peço a consulta ao agente legislativo para 

esclarecer ao nobre vereador sobre o Regimento Interno da Casa que diz que é somente no 

caso de uma ofensa. Gostaria que o agente legislativo pudesse esclarecer ao nobre vereador. 

Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que 

proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Ofício: 2º) Ofício nº 

77/2015 - TC - 1906/026/12 - Contas Anuais - Prefeitura Municipal e Itapira - Exercício 

2012. Autoria. Tribunal de Contas Estado São Paulo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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 solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura 

das matérias constantes do Expediente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes requer a leitura, em caráter emergencial, do Ofício relacionado a 

dengue. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em votação. Tendo em vista que houve 

empate na solicitação de leitura do Ofício, de autoria do nobre vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes, sendo 4 votos contra dos senhores vereadores Maurício Cassimiro de 

Lima, Joilson Batista Militão da Silva, Luiz Antonio Machado e Pedro Tadeu 

Stringuetti e 4 votos favoráveis dos senhores vereadores Rafael Donizete Lopes, 

Marcos Paulo da Silva, César Augusto da Silva e Juliano Feliciano, esta presidência, 

com o voto minerva, opta desfavoravelmente ao pedido da leitura do Ofício. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Uma vez que teve o foco, 

acredito que esta Casa está sendo omissa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria imensamente que a Prefeitura, amanhã, se 

possível, pudesse se deslocar até o velório provisório. Estive presente no velório de uma 

pessoa e pude observar um foco de dengue dentro daquele local. Apesar da piscina estar 

sem água, gostaria de dizer que existe uma área que possui água. Então, é necessário. O 

pessoal precisa comparecer no local urgentemente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Como foi falado, já que estamos combatendo a 

dengue por que não ler o ofício? Vamos dar continuidade aos trabalhos. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Temos um 

setor que está sendo um 0800 para qualquer cidadão ligar. Temos controle de vetores, onde 

o vereador conhece. Ele poderia ter ligado do velório. Meu voto contrário é por esse 

motivo. Com certeza essa situação será levada onde é necessário. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de justificar 

o meu voto, Dr. Rafael. Como o cabeçalho já dizia o problema, acredito que não havia a 

necessidade de ler a carta. Por esse motivo decidi o contrário. O cabeçalho já dizia tudo. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Lei Complementar. 3º) 

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



submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta número de cargo 

na área da Saúde. 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 19 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei 

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Resolução. 4º) Projeto de 

Resolução nº. 001/2015.- Em que o Sr. Bancada da Situação submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Altera dispositivos da Resolução 153, de 17 de 

setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara Municipal. DESPACHO: À MESA DA 

CASA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projeto de Resolução, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0017/2015.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Desafeta área 

pública localizada na Rua Hermes Osório de Oliveira, Bairro Penha do Rio do Peixe. 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 

0018/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza a doação de bens móveis que serão fornecidos às 

famílias de empreendimento Condomínio Residencial Morada Nova / Programa Minha 

Casa - Minha Vida, as quais participarão do curso de Técnica Básica de Cabelo e 

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

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não 

havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 15/2015.- Ao Veto 

ao Autógrafo nº 125/2014 ao Projeto de Lei nº 107/2014.- As Comissões de Justiça e 

Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e 

Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 

instadas que foram a exarar parecer ao Veto Total ao Projeto de Lei nº 107/2014, de autoria 

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

do Sul, em Barão Ataliba Nogueira.", são de parecer favorável ao Veto imposto, eis que 

procede a ilegalidade estampada no bojo da propositura aprovada, uma vez que o 

Loteamento Estrela do Sul, implantado no bairro de Barão Ataliba Nogueira, está irregular, 

não sendo aprovado pelos órgãos ambientais e pela municipalidade. Quanto ao mérito, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) PARECER nº. 16/2015.- Ao Projeto 

de Lei nº 108/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 

Veto Total ao Projeto de Lei nº 108/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

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

parecer favorável ao Veto imposto, eis que procede a justificativa do Chefe do Poder 

Executivo, que por erro de digitação, fez constar a denominação do Centro de Idoso que 

está sendo construído no bairro da Penha do Rio do Peixe, sendo este um empreendimento 



particular, quando na realidade, o que se pretendia denominar é o Centro de Idoso que está 

sendo construído no bairro Humberto Carlos Passarela. Esclarece, no entanto, que o Poder 

Executivo já encaminhou a esta Casa, um novo Projeto de Lei nº 09/2015, denominando de 

Murilo Arruda o Centro de Idoso do bairro Humberto Carlos Passarela. Quanto ao mérito, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

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

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 17/2015.- 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2014.- 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 Complementar nº 26/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Altera, revisa e consolida a Lei nº 3.994/06, com as alterações 

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

Município e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, inclusive com encaminhamento de Ofício desta Casa ao CONDEMA - 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

consultando a Diretoria do Conselho sobre as alterações estabelecidas no bojo da 

propositura, recebendo esta Casa resposta que o Conselho apreciou os textos alterados, não 

havendo nada mais a reclamar. Neste diapasão, inexiste portanto, impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que inquine a tramitação da propositura. Quanto ao mérito, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

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

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 18/2015.- 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2014 e Emenda Modificativa e Supressiva nº 

01/2015.- 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 

Complementar nº 27/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera, revisa e 

consolida a Lei nº 3.995/06, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 4.245/08, 

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

Parcelamento do Solo Urbano, para fins urbanos e dá outras providências.", bem como à 

Emenda Modificativa e Supressiva nº 01/2015, que contém em seu bojo as alterações 

propostas pelo CONDEMA, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, inclusive com encaminhamento de Ofício desta Casa ao CONDEMA - 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

consultando a Diretoria do Conselho sobre as alterações estabelecidas no bojo da 

propositura, recebendo esta Casa resposta que o Conselho apreciou os textos alterados, não 

havendo nada mais a reclamar. Neste diapasão, inexiste portanto, impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que inquine a tramitação da propositura. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 



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

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 

19/2015.- Ao Projeto de Complementar nº 02/2015.- 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 Complementar nº 02/2015, de autoria da Mesa da 

Câmara Municipal, que "Reclassifica cargos do quadro de funcionários em comissão da 

Câmara Municipal de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que o orçamento de 2015 do Poder 

Legislativo suporta a majoração estabelecida, não havendo impedimento de ordem 

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

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

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

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 139de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 20/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 01/2015.- 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 01/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva,  

que "Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA LAR FELIZ", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 13º) PARECER nº. 21/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

07/2015.- 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 

07/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a cessão de imóvel em 

comodato à Diocese de Amparo", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

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

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

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) PARECER nº. 22/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 09/2015.- 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 09/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Denomina de Dr. Murilo Arruda o Centro Dia do Idoso.", são de parecer favorável, eis que 

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

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a 

homenagem póstuma que os Poderes Legislativo e Executivo tributam ao saudoso cidadão 

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

merecendo que seu nome fique perpetuado na Associação Centro Dia do Idoso. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

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

aos Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer 

e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 15º) 

Requerimento nº. 005/2015.- Oficiar o deputado José Antônio Barros Munhoz, solicitando 

gestões junto ao governo estadual, objetivando a pavimentação do trecho do Morro do 

Graví até os loteamentos do Bié I e Bié II. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 

006/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a construção do Centro de 

Zoonoses. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva. 

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

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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 008/2015.- Voto de Congratulação com os comandos da Polícia Militar 

e Guarda Civil Municipal pela idealização do Projeto de Trabalho Integrado. Autoria. 

Bancada da Situação. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Indicação nº. 0028/2015.- Sugere a instalação de um ponto de ônibus 

coberto defronte o edifício "Pastor João Orcini". Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Indicação nº. 0029/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos para concessão de bolsa, no valor do salário mínimo, aos associados 

da Ascorsi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva 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 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Indicação nº. 0030/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para criação de uma Escola 

Técnica Rural nas dependências do Hotel Fazenda Esperança. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. Marcos Paulo da Silva César Augusto da Silva A seguir, pela ordem, o vereador 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Indicação nº. 



0031/2015.- Sugere a construção de um busto em homenagem a Antônio Aparecido Godoy, 

o Professor Godoy do Futebol. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva, 

César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Gostaria de agradecer a todos pela aprovação unânime da matéria. Acredito que 

o Godoy fez um importante trabalho junto as escolas de base e os alunos Itapirenses. Nada 

mais justo do que essa homenagem direcionada para uma pessoa que muito fez por Itapira. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Uma fez, junto aos Vereadores César e Rafael, colocamos essa indicação. Gostaria de ter 

realizado essa homenagem ainda em vida para o Sr. Godoy, mas o processo foi sendo 

adiado. Muitos alunos passaram por ele. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Indicação nº. 0032/2015.- Sugere instalação de 

semáforo no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Santa Terezinha, bairro dos Prados. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 32/2015. Rejeitada menos 

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

Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO 

DA SILVA: “Fiz esse pedido no ano inteiro. Estive conversando com o Clayton e o mesmo 

me disse que a licitação já está sendo realizada. Acredito que em breve esse semáforo estará 

em pleno funcionamento. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Votei favorável porque esse pedido vem sendo feito desde o ano de 

2010. Nunca saiu do papel. No ano passado cobrei explicações a respeito do semáforo. Foi 

explicado que foi colocado na Rua Embaixador Pedro de Toledo. Como o vereador disse 

que o semáforo está para ser instalado, gostaria de solicitar a instalação o mais rápido 

possível. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Espero, conforme o nobre vereador Joilson disse anteriormente, que o semáforo 

seja instalado em um curto espaço de tempo. É uma necessidade, pois é uma confluência de 

três ruas. Estatisticamente existe um alto índice de acidentes. Certamente toda a população 

do bairro dos Prados aguarda esse benefício. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 23º) Indicação nº. 0033/2015.- Sugere a instalação de rotatória tipo "taxão" na 

confluência das ruas Fenízio Marchini e Santo Malandrin, Flávio Zacchi. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Indicação nº. 0034/2015.- Sugere a instalação de rotatória tipo "taxão" na confluência das 

ruas Leonardo Vergal e Cônego Henrique Mattos, Jardim Galego. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Indicações passamos ao Parecer. 25º) PARECER nº. 23/2015.- Ao Projeto 

de Lei Complementar nº 03/2015.- 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 Complementar nº 03/2015, de autoria do Chefe do Poder 



Executivo, que "Aumenta número de cargo na área da Saúde", após minudentes e acurados 

estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 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 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais 

Parecer, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 

26º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM000620/2015: 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$ 477.339,86. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM313522/2015: 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$ 335.545,31. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Secretaria Municipal de Saúde: Releases, fotos e 

matérias publicadas referente ao mês de janeiro de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 29º) Prefeitura Municipal de Itapira: Secretaria Municipal de Saúde: 

Releases, fotos e matérias publicadas referente ao mês de dezembro de 2014. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 09/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Neusa Baldassini 

Dellargine e os filhos Gilberto, César e Maria Olívia: Manifestação de agradecimento 

pelo voto de pesar em razão do falecimento do Sr. Gilberto Rene Dellargine. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 32º) Associação Down de Itapira: Informações sobre a nova 

composição da diretoria. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Câmara Municipal de 

Amparo: Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora deste Legislativo. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Câmara Municipal de Serra Negra: 

Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora deste Legislativo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 35º) Câmara Municipal de Pedreira: Informações sobre a nova 

composição da Mesa Diretora deste Legislativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Câmara Municipal de Socorro: Informações sobre a nova composição da Mesa Diretora 

deste Legislativo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Banda Lira Itapirense: 

Relatório mensal de Atividades referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 



2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Casa das Artes: Prestação de contas 

trimestral. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Lar São Vicente de Paulo: Relatório 

de prestação de contas referente aos meses de Outubro à Dezembro de 2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente 

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

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

encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Razões de Veto Total ao 

Autógrafo nº 02/2015, ao Projeto de Lei nº 108/2014, que denomina de Dr. Murilo 

Arruda a Associação Centro do Idoso - Vida Mais. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Razões de Veto 

Total ao Autógrafo nº 02/2015, ao Projeto de Lei nº 108/2014. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0026/2014.- 

Altera, revisa e consolida a Lei nº 3.994/06, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

4.244/08, que estabelece as diretrizes do planejamento territorial do Município e dá outras 

providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

Complementar nº 26/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 

votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 

plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 26/2014. Aprovado 

em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei Complementar nº 0027/2014 e Emendas Modificativa e Supressiva nº 

01/2015.- Altera, revisa e consolida a Lei nº 3.995/06, com as alterações introduzidas pelas 

Leis nº 4.245/08, 4.698/10 e 4.835/11, que institui a Lei de Regulação do Uso da Ocupação 

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

José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 27/2014. 

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

primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada por unanimidade. Da 

mesma forma, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Supressiva nº 

01/2015. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 27/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 



Modificativa nº 01/2015. Aprovada em segunda votação por unanimidade. Da mesma 

forma, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Supressiva nº 01/2015. 

Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

27/2015 E EMENDAS MODIFICATIVA E SUPRESSIVA Nº 01/2015. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 002/2015.- Reclassifica cargos 

do quadro de funcionários em comissão da Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Mesa da 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 02/2015. 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 Complementar nº 02/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 

nº 003/2015.- Aumenta número de cargo na área da Saúde. Autoria: José Natalino 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 03/2015. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão 

e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 03/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável 

ao projeto devido a enorme dificuldade atual do Hospital Municipal. Não há enfermeiro 

para fazer a triagem. Esse projeto é para ontem. Fico contente com o projeto. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 001/2015.- 

Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA LAR FELIZ. 

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 01/2015. 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 01/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 

005/2015.- Altera o "caput" do Artigo 1º da Lei 5.185, de 13 de novembro de 2013. 



Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 05/2015. Aprovado 

em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 009/2015.- Denomina de Dr. Murilo Arruda o Centro Dia do Idoso. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 09/2015. 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 09/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 004/2015.- Requer da Secretaria 

Municipal de Educação, informações sobre o motivo da alteração da renda per capta para 

avaliação dos estudantes para concessão de subsídio de transporte. Autoria: Marcos Paulo 

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

“Boa noite a todos. Agradeço a atenção dos estudantes nesta Casa. É triste ver o jeito que a 

administração está tratando quem está buscando uma vida melhor. Com a diminuição da 

renda per capta, acredito que muitas pessoas ficarão fora do benefício relacionado ao 

subsídio escolar. No passado falaram que muitas pessoas seriam beneficiadas com o 

aumento real do subsídio. Em reuniões passadas a Secretária colocou alguns agravantes. 

Um dos pontos fortes estava relacionado a revogação do inciso que dizia que quem 

estudasse administração receberia somente 50% do subsídio. No ano de 2014 ela melhorou 

a situação. Cabe ressaltar que ela disse no ano de 2013 que melhoraria a renda per capta 

para beneficiar mais pessoas. Vários vereadores estavam presentes nesta época. Fotos 

registradas e colocadas no site da Câmara comprovam o que estou dizendo. Não podemos 

brincar com a Educação de nosso município. Sabemos que muitos jovens estão querendo 

estudar. É nossa obrigação incentivá-los. Está ocorrendo o contrário em Itapira, pois os 

estudantes tem que pagar o transporte. A situação está muito complicada. O dinheiro da 

Educação deve ser investido em Educação. O subsídio é parte da Educação. Houve 

aumento de IPTU e ITBI. Até quando vamos deixar de repassar a verba para a população? 

Estamos em 2015. A Secretária disse que melhoraria a situação. Gostaria que o prefeito 

analisasse e revogasse o decreto. Ainda há tempo. Basta o prefeito querer. Por que não 

usam o dinheiro do contingente para o subsídio escolar? Peço o apoio dos nobres 

vereadores da situação para que conscientizem o prefeito em revogar a lei. Revogando esse 

Decreto, acredito que as coisas vão melhorar. Peço o voto favorável, principalmente dos 

vereadores da situação. Espero que o prefeito esteja acordado. Muitas dessas pessoas, 

infelizmente, vão deixar os estudos pelo fato de não serem beneficiadas com o transporte 

público. Pagar uma faculdade nos dias atuais está muito difícil. A situação do subsídio deve 

ser revista. Tentei inúmeras vezes falar com a Estercita, mas não consegui. A Mara me 

disse que ligaria para marcar uma reunião. O Fernando que trabalha na Secretaria também 



não me recebe. A única que me recebe e não pode resolver o problema é a Rita. Eles não 

conseguem resolver esse tipo de problema. É um desabafo. Espero que levem essas 

informações até o prefeito. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Olha, vereador Marcos Paulo, 

Educação realmente é muito importante. Já passei por uma situação financeira muito 

desagradável em minha época de estudante. Sei como é difícil, mas classificar a Secretária 

da Educação como uma má gestora ou classificar a gestão política do município como se 

não estivesse dando a devida atenção, na verdade, gostaria que o senhor procurasse um 

pouco de embasamento. Estou com um documento, onde o senhor poderá verificar, do 

Tribunal de Contas. Ele pede que as despesas com ensino superior, auxílio de transportes 

universitários, sejam aplicados no ensino fundamental. Está aqui. Visto isso e tendo esse 

apontamento do Tribunal de Contas, precisou-se encontrar uma solução. Essa solução 

baseou o subsídio dos estudantes sobre as transferências de valores como o Governo 

Federal faz. O Governo Federal, como a Bolsa Família ou o BCP, usa o critério inicial, o 

qual foi aplicado dentro do subsídio. Isso acabou balizando. Conseguiu-se uma redução no 

subsídio conforme o Tribunal de Contas aponta e pede. Por outro lado, não deixou de 

beneficiar famílias altamente carentes e mesmo assim você ainda concede às outras 

famílias. Na verdade, é obvio que seria muito importante e de bom tom podermos fazer a 

parte do subsídio como estava, mas com o apontamento do Tribunal de Contas a gestora 

tomou suas providências. Um gestor não é somente aquele que faz aquilo que acha ou 

aquilo dá-lhe a telha. Na verdade, um gestor tem que seguir as regras. Quando existem 

regras e apontamentos, as providências devem ser tomadas. É uma atitude complicada. 

Todos sabem que os estudantes têm as suas necessidades. Ninguém é contra os estudantes. 

É muito pelo contrário. Tentamos racionalizar para as pessoas com mais necessidade 

continuarem a receber o benefício. Isso é mais difícil. Em gestões anteriores, muitas vezes, 

foram feitas distribuições de forma igualitária, mas aqueles que recebem menos deve 

possuir uma vantagem de ordem maior. Então, em relação ao balizamento, gostaria de dizer 

que foram usados os mesmos critérios das transferências de renda do Governo Federal e 

Estadual. Como o senhor sugeriu explicações, venho a esta tribuna para explicar a situação. 

Isso aconteceu em virtude do Tribunal de Contas ter feito o apontamento, mostrando que as 

despesas feitas com auxílio transporte universitário devem ser aplicadas no ensino 

fundamental. Isso foi o requerimento que o senhor fez. A explicação está dada ao senhor. 

Obviamente gostaríamos de poder, cada vez mais, ajudar os universitários. Não podemos ir 

contra e na contramão da situação. Devemos seguir as regras. Está apontado, é uma 

deficiência, vamos corrigi-la. Esses foram os motivos. A Secretaria de Educação e 

Promoção Social estabeleceram essa normativa. 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: Como veio esse apontamento, gostaria de dizer que o 

dinheiro pode ser dividido desde que a administração envie os balancetes mensais ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A administração não está enviando os 

balancetes. Por esse motivo entram os alertas. Eles pensam que o pagamento está errado. A 

administração está devendo, até agora, os balancetes para o Tribunal de Contas. Gostaria de 

saber quando chegou isso. Por que não fizeram a divulgação antes de fazer o decreto. 

Obrigado... Continuando o orador: Com relação ao tema, acho importante... Quando se 



discutiu e ocorreu todo aquele imbróglio envolvendo o subsídio dos universitários e o 

próprio vereador Marcos Paulo falou a respeito do assunto, gostaria de ressaltar que 

estavam presentes vários vereadores. Recordo-me muito bem que os estudantes montaram 

uma comissão para representar todos os universitários. Ficou acordado que caso houvesse 

qualquer alteração com relação ao subsídio, automaticamente eles seriam informados e 

notificados. Os vereadores que estavam presentes na reunião devem se lembrar disso. Com 

relação ao que é justo e o que deixa de ser justo, vejo, nobre vereador líder do prefeito, que 

analisar e fazer baliza de régua outros programas... Vejo que usar o critério Federal e 

Estadual para fazer o benefício dos universitários é necessário ser muito bem ponderado e 

responsável. Temos uma enorme parcela da população trabalhadora que não se insere no 

programa da CDHU e não chega, também, no programa Minha Casa, Minha Vida. Isso é 

provado. Tenho um colega de trabalho no Hospital Municipal que paga aluguel até hoje 

porque não é comtemplado em nenhum dos programas. Analiso da seguinte forma: Vejo 

que quando você estipula critérios, com certeza, quem sairá penalizado é uma parcela ao 

passo que outra será favorecida. Devemos, por obrigação, aproximar esses limites. O 

critério analisado da forma que o nobre vereador analisou seguindo ponderações do 

Tribunal de Contas, acredito que deveríamos, por obrigação, chamar os universitários para 

explicar o que vossa excelência relatou antes de baixar o decreto. Seria uma forma de a 

Prefeitura mostrar transparência daquilo que foi feito conforme vossa excelência disse. Isso 

diminuiria uma enorme discussão dentro desta Casa e não precisaríamos queimar neurônio 

e tempo. Por que não explicaram quando baixaram o decreto? Por que deixaram chegar 

nesse ponto, expondo o líder do prefeito? Ninguém sabia dessas informações. Quem será 

penalizado é o estudante. Conversamos no passado, ou seja, qualquer mudança de regra os 

estudantes seriam comunicados. Essa reunião foi realizada dentro desta Casa de Leis. Por 

que não fizeram isso de forma aberta? Falta transparência e respeito para com os 

universitários. Tenho essa posição. Decretaram de forma arbitrária. Os universitários 

deveriam ser notificados. Os meios jornalísticos poderiam ser usados para informar a 

população. Concordo plenamente quando você diz que se deve seguir aquilo que o Tribunal 

diz, mas devemos ser claros e transparentes. Esse imbróglio não era necessário. O prefeito 

vai toda semana até a Rádio Clube de Itapira para difamar pessoas e chamá-las de nomes. 

Por que ele não usa esse tipo de expediente para comunicar a população? Mostre para a 

população aquilo que está fazendo. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais 

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

Requerimento nº 04/2015. Tendo em vista que houve empate na aprovação e rejeição da 

matéria, com voto favorável dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, Rafael Donizete 

Lopes, César Augusto da Silva e Juliano Feliciano, e com voto desfavorável dos 

Vereadores Srs. Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antonio Machado, Joilson Batista Militão da 

Silva e Maurício Cassimiro de Lima, esta presidência, com o voto minerva, opta pela 

rejeição da matéria. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o 

Requerimento nº 006/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

construção do Centro de Zoonoses. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete 

Lopes, César Augusto da Silva Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 06/2015. Aprovado 



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

Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) 

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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Essa indicação de autoria do 

nobre vereador Rafael é importante. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Outros 

municípios menores do que Itapira possuem esse tipo de sistema... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Estamos discutindo um assunto para a implantação 

de raio X. Alguns municípios como Jacutinga possui o sistema de raio X informatizado. Em 

qualquer local que você esteja é possível analisar o raio X em tempo real. Todas as 

informações são digitalizadas e com orçamento menor do que o nosso município. É uma 

forma de economizar dinheiro. O serviço de raio X de nossa cidade continua o mesmo há 

muito tempo. Mudou e favoreceu muito pouco. Essa é a realidade que deve ser passada 

para os Itapirenses. Ao passo que outros municípios menores possuem um sistema 

digitalizado, Itapira está com o mesmo sistema de imagem e com os mesmos critérios há 

anos. Obrigado... Continuando o orador: O vereador tem um conhecimento maior. Até 

mesmo o líder do prefeito deve ter usado esses aparelhos em outras cidades. Ele sabe qual é 

a eficiência dos mesmos. É uma forma de agilizar o atendimento das pessoas. É apenas uma 

sugestão para o prefeito. A matéria vem sendo adiada há várias sessões. Estudos já 

poderiam estar sendo realizados. Peço a colaboração de todos. Com a informatização do 

raio X, automaticamente eliminaremos o filme. Fica a sugestão. É uma forma de 

economizar tempo e dinheiro. A população somente tem a ganhar com a implantação desse 

sistema. Vamos votar favorável a matéria. Nobre vereador Luiz Machado, caso você queira 

usar a palavra venha a esta tribuna. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Vereador Marcos Paulo, 

vamos lembrar que vistas e adiamento é de praxe. Se está dentro do Regimento, respeite o 

Regimento. O Regimento é para mim e para o senhor. Não tem diferença nesse Regimento. 

Segundo: Esse tempo estipulado foi necessário para me deslocar até o Centro de 

especialidades. Fui conversar com colegas médicos. A maior parte dos colegas médicos 

disseram o seguinte: “Maurício, temos uma enorme demanda. Precisaríamos, então, de 

alguém para elaborar o laudo. Porém, esse paciente deverá voltar para nós. Voltando para 

nós, automaticamente ele estaria tirando a consulta de outra pessoa.” Fui verificar o tempo 

que se leva para se realizar um raio X em nossa cidade. Uma semana. Em casos de 

urgências, no mesmo dia. Caso de emergências, no mesmo dia. Quando você busca esse 

tipo de serviço na cidade ninguém fica desassistido. As tomografias de urgências são 

encaminhadas para a Santa Casa. O serviço é realizado. Temos o intervalo de uma semana 

para que isso aconteça. A Secretária da Saúde me adiantou outra situação: Temos um 

Centro de Especialidades médicas adjunto ao Hospital. É previsto a ampliação para outras 

especialidades. Portanto, ao invés de se deslocar o serviço, você desloca o serviço para 

onde está a aparelhagem. Isso, em breve, acontecerá. Na verdade, a Secretária da Saúde 

está tendo uma visão mais à frente. Hoje não temos o mamógrafo, mas temos o 

mastologista que realiza o exame. As mamografias são encaminhadas para fora e não 

deixam de ser assistidas. Não estamos deixando a população de lado. Estamos pensando 



nas adequações. A Secretária da Saúde está gerindo e fazendo as adaptações necessárias. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. O Dr. Maurício disse tudo o que tinha para falar. 

Somente queria lembrar a respeito da interligação dos postos por uma rede de 

computadores. Já trabalhei em uma cidade próxima que tinha esse serviço. Nunca vi um 

médico ligar o computador. Tudo continuou do mesmo modo. É muito fácil fazer isso com 

poucos pacientes. Um sistema como o nosso onde são atendidas mais de 20 pessoas em 

apenas 4 horas, duvido muito que alguém vai ficar perdendo o tempo com esse tipo de 

situação. O sistema antigo deve permanecer. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Indicação nº. 429/2014. Rejeitada menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da 

Silva, Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que existe um desencontro de 

prioridades. Enquanto estamos tentando agilizar e trazer melhorias para a população, tem 

vereador que está preocupado em conversar com alguns médicos. Então, é uma enorme 

distância. Apresentamos para a população. Precisamos dar respaldo para quem necessita. 

Essa indicação foi elaborada baseada em uma enorme parcela da população. O nobre 

vereador Pedro dizer que ainda necessitamos de prontuário, acredito que vossa excelência 

está indo ao desencontro da informática e do progresso. Enquanto alguns estão procurando 

benefícios para quem precisa, outros estão preocupados com os médicos do atendimento. 

Isso é lamentável. São estudos que deveriam ser colocados em prática. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Apenas disse 

que computador é para quem tem tempo de trabalhar com ele. É impossível um médico, em 

um período de 4 horas, atender 30 pessoas e ainda ficar no computador. Se houvesse 

poucos pacientes, tudo bem. Nesse local em que trabalhei posso dizer que o único local que 

possuía computador era o setor da Vigilância Epidemiológica. O clínico geral não tem 

condições de usar esse tipo de sistema. Continuo batendo nesta tecla. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Não estamos 

vendo aquilo que os médicos querem. Estamos trazendo para o Centro de Especialidades. 

Se a pessoa quer fazer bem para a população, vamos abrir as portas do consultório e atender 

gratuitamente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Como foi comentado que não existe tempo suficiente devido a quantidade de 

pacientes atendidos, gostaria que fossem contratados mais profissionais. Votei favorável a 

indicação pelo fato da opinião da população. Estamos nesta Casa para legislar em prol da 

população. Já que reconheceram a falta de profissionais, contratem mais médicos. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão a 

Indicação nº 004/2015.- Sugere dotar-se de rede de iluminação pública os loteamentos de 

chácaras de recreio tributados com IPTU. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo 

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

Indicação nº. 04/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 006/2015.- Sugere 

implantação de iluminação pública no calçadão da rua Fenízio Marchini. Autoria: Rafael 



Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 06/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única 

discussão a Indicação nº 007/2015.- Sugere revitalização, construção de calçadas, reparos 

no sistema de iluminação e limpeza no entorno do campo "Vitório Sartorelli Filho", no 

bairro dos Prados. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador 

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

07/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 008/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de bochas existente ao lado do Campo 

de Futebol "Victório Sartorelli Filho", no bairro dos Prados. Autoria: Rafael Donizete 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 08/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Em única 

discussão a Indicação nº 009/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da 

cancha de bochas da Vila Izaura, bem como revitalização do seu entorno. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 09/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Em única 

discussão a Indicação nº 0011/2015.- Sugere implantação de um ponto de táxi próximo ao 

Cais "Irmã Angélica". Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador 

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

11/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 0016/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, estudos para a realização do mutirão de cirurgias de 

catarata duas vezes ao ano. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 16/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 0029/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, estudos para concessão de bolsa, no valor do salário mínimo, aos associados 

da Ascorsi. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da 

Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 0030/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para criação de uma Escola Técnica Rural nas dependências do Hotel 

Fazenda Esperança. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva, César 

Augusto da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Fevereiro de 2015. a) 



Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 

0033/2015.- Sugere a instalação de rotatória tipo "taxão" na confluência das ruas Fenízio 

Marchini e Santo Malandrin, Flávio Zacchi. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR JULIANO FELICIANO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 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. 


