
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de maio de 2015. Presidente: DÉCIO 

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

Secretário "Ad Hoc": JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. 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, 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 presidente, 

senhores vereadores, público presente. Seja bem vindo vereador Carlão. Gostaria de fazer 

um questionamento aos nobres vereadores da situação porque no dia 18 de novembro de 

2014 o Vereador César fez o requerimento de nº 398/2014 pedindo para o prefeito que 

todos os reajustes de tarifas de água e esgotos sejam realizados através de projetos de leis 

enviados a esta Casa para análise dos senhores vereadores. Esse pedido do nobre vereador 

César foi rejeitado pelos vereadores da situação. Recebeu o voto favorável apenas do autor, 

ou seja, do nobre vereador César somados com os dos vereadores Marcos Paulo da Silva e 

Rafael. Surpreende-me estar na pauta de hoje um projeto do prefeito enviado aos 

vereadores desta Casa solicitando um reajuste de 5% nas contas de água do município. 

Gostaria de perguntar ao líder e a todos os outros vereadores da situação se vossas 

excelências vão rejeitar esse pedido do prefeito. Vossas excelências tem que manter o voto 

quando o nobre vereador César fez o requerimento contendo o mesmo assunto. Você se 

recorda, não é César? Então, se foi rejeitado pelos vereadores da base do governo o mínimo 

que os vereadores da situação têm que fazer é rejeitar esse projeto. Primeiramente 

mantendo o voto de vossas excelências quando rejeitaram o pedido do vereador da 

oposição e principalmente pensando na população Itapirense. Mais uma bucha vai cair no 

bolso do contribuinte. Sabemos da situação do município, sabemos da situação do país e 

agora esses 5% de reajuste na tarifa de água? Então, espero que os nobres vereadores 

mantenham o mesmo posicionamento quando rejeitaram esse requerimento de nº 398/2014. 

Espero que vossas excelências tenham a postura de rejeitar esse projeto em nome da 

população Itapirense. Agora o eminente prefeito encaminha o projeto para a nossa Casa de 

Leis. Se vossas excelências rejeitaram no passado o mínimo que vocês têm que fazer é 

rejeitar e levar para o prefeito da mesma forma que vocês rejeitaram o requerimento. Muito 

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

“Boa noite a todos. Fica a minha indignação novamente em relação ao livro que registra a 

ordem da fala dos vereadores. No último segundo marcam o nome de três ou quatro 

vereadores para falar. Gostaria de agradecer o Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente que mandou para todos os vereadores um ofício sobre a 10ª Conferência 

Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Pude estar presente e observar a 

ignorância de algumas pessoas. Por não ler o Estatuto e não saber o que é de direito... 

Existe uma vaga do Legislativo e outra do Executivo. Não queriam deixar esse vereador ser 

delegado. Somente a minha pessoa que faz parte do Legislativo estava presente naquele 

momento. O estranho é que não disponibilizaram o documento para assinar como delegado. 



Tive a honra de representar esse Legislativo em várias outras situações. Sempre defendi o 

direito das cidades pequenas. Cada um possui uma política para ser implantada. Então, fica 

registrada a minha indignação com a Secretária de Promoção Social pela sua ignorância. 

Eles deveriam ter o Estatuto em mãos para fazer a votação. Também gostaria de agradecer 

o serviço público por ter iniciado uma solicitação de minha autoria efetuada desde 2013 

relacionada à Rua Inglaterra e imediações. Seria a instalação de galerias. Quero agradecer 

A Cidade de Itapira por colocar a indignação dos moradores daquela região. Fez uma bela 

reportagem. O Jornal Tribuna sempre colocou e nunca escondeu. Mostrou a realidade. As 

melhorias estão sendo executadas. Estamos esperando a substituição de algumas galerias. A 

vazão de água deve ser aumentada. Depois de muitos alagamentos, acredito que a 

população será beneficiada. Outro assunto que gostaria de abordar faz referência a algumas 

reclamações. Um amigo meu postou em uma rede social que sofreu maus tratos no PPA do 

Cubatão. Aliás, foi sua mãe que sofreu maus tratos de um médico. São situações que devem 

ser investigadas. Ontem pude presenciar no Hospital Municipal uma discussão entre dois 

servidores. Quero agradecer o atendimento. Tirando essa situação, fui muito bem atendido 

pelo médico. Pelo atendimento, não parecia que era uma segunda feira. A única coisa que 

também gostaria de registrar está relacionada à hora em que os médicos vão para o 

aconchego. Os três não deveriam ir à mesma hora para não parar o atendimento. Peço o 

apoio desses profissionais. Não sou contra o descanso dos médicos. Somente gostaria que o 

horário não fosse geral. Existe um banheiro que se encontra entupido. Gostaria que o setor 

competente tomasse as medidas cabíveis. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Queria fazer um 

breve comentário sobre o aumento da água. A meu ver tem gente de nossa bancada com 

muito melhores condições técnicas de discorrer sobre o assunto. Pelo o que sei é que o 

aumento anual previsto por lei para a tarifa de água independe da votação da Câmara. 

Outros aumentos dependem da votação da Câmara. Queria até comentar sobre o reajuste. É 

um pequeno reajuste se comparado com o enorme aumento da energia elétrica. Sabemos 

que o SAAE é movido a energia elétrica. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de dar as 

boas vindas para o Vereador Carlão Jamarino. Hoje estivemos na missa da safra da Usina 

Virgolino. O presidente Zé Branco, o Maurício e o prefeito também estiveram no evento. A 

diretora Carmen Ruete de Oliveira estava muito emocionada. Todos estavam muito 

esperançosos para que a Usina volte a desenvolver-se. A preocupação dela é enorme com 

relação aos empregados. É uma usina que possui 96 anos de existência em nossa cidade. 

Faz parte do patrimônio de nossa cidade. Muitas famílias dependem da usina. Com certeza 

a usina resolverá seus problemas e, tão logo, recolocará as pessoas que lá estavam. Deixo 

um grande abraço a Carmen Ruete pelo carinho e respeito. Também gostaria de falar que 

estive visitando as obras da creche no bairro José Tonolli. É uma enorme expectativa. Os 

trabalhos estão muito adiantados. Tem um requerimento de minha autoria sobre o DER 

quanto ao desenvolvimento de algum projeto relacionado ao trevo que dá acesso ao bairro 

Dos Limas. Cabe ressaltar que existem muitas reclamações sobre o trevo. Estamos 

colocando esse requerimento para que medidas sejam tomadas. É uma forma de evitar 

acidentes. Nesse final de semana faleceu a Sra. Leda. É uma pessoa que veio de Bragança 

Paulista. Fundou o lar denominado de Menina Roberta onde acolhia as crianças pobres sem 



pais e mães. Muitas delas foram criadas por ela e seu marido. Era uma família espírita, 

onde sempre estendeu a mão ao próximo. Faleceu nesse último domingo. Deixo os votos de 

condolências a família. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do público gostaria 

de cumprimentar o Carlão. De antemão, vamos começar pelo problema levantado. Mais 

uma vez venho falar sobre a situação do achômetro. O projeto de lei está na mesa. O 

projeto possui mensagem. Ela pode ser lida pelos vereadores. Então, existiu uma crítica 

infundada sobre um requerimento postado pelo César no dia 18/11/2014 como foi dito. 

Óbvio que todos os vereadores da base sabiam desse requerimento. Óbvio que todos 

questionaram sobre a situação. Existe a lei de nº 9.961 que cria o SAAE. Para efeito de 

conhecimento de alguns vereadores ela estipula o período no qual pode ser feito o 

acréscimo na tarifa. É o período de 12 meses. Estamos fora desse período porque isso já 

aconteceu. Perguntaram-me o seguinte: “Maurício, vai subir novamente a conta de água?” 

Peço para que vocês olhem o panorama do Brasil. Todos os jornais de circulação mostram 

o aumento da energia elétrica. Tivemos um aumento de quase 28% em toda tarifa elétrica. 

Cada um que está aqui sentiu no bolso. A minha casa, por exemplo, recebeu um acréscimo 

de R$ 250,00 para quase 330,00 gastando a mesma quantidade de quilowatts. É esclarecido 

que o SAAE, um de seus maiores gastos, é com eletricidade. Em minha opinião de ordem 

própria, para conter os rombos petistas, onde vazou pela Petrobrás e tantos outros 

escândalos que aconteceram, acabaram tomando essa medida. Não podemos esquecer da 

escassez de água. As termoelétricas precisaram trabalhar muito. Devemos economizar água 

para eventualmente não faltar no futuro. Esse encarecimento foi repassado. O que se propõe 

aqui não é um aumento de 28% como a tarifa elétrica, mas sim um repasse na ordem de 5% 

para os custos operacionais do sistema. Isso é somente uma elucidação do por quê. Subir 

aqui simplesmente no achômetro e falar absurdo, peço mais uma vez para tomar cuidado. A 

simples leitura de um projeto poderia resolver essa situação. O Marquinhos levantou uma 

situação sobre a Rua Inglaterra. Queria lembrar que esse problema vem de muitos anos. O 

Paganini está cumprindo o que foi prometido dentro de sua gestão. Passaram-se oito anos 

de gestão onde não aconteceu nada. Demorou, mas estamos fazendo. Estamos resolvendo. 

O prefeito esteve no bairro e viu a situação. Quando se fala sobre os maus tratos, gostaria 

de lembrar que temos uma ouvidoria. Toda denúncia feita na ouvidoria é levada à frente. 

Caso seja necessário, inicia-se um processo administrativo e demissão. Nenhuma denúncia 

da ouvidoria é deixada para trás. Já existe um dispositivo em relação a isso. Sobre a nossa 

Secretária Eliana Sobreiro, vou rever a situação. 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 12ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 22 de Abril de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio 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 aos Ofícios. 2º) 

Ofício.- Em que o vereador Carlos Aparecido Jamarino, comunica retorno ao Legislativo. 

Autoria. Carlos Aparecido Jamarino DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 05 de maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Estando presente 

no recinto da Câmara Municipal o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO, o 

Sr. Presidente solicita para que o mesmo assuma a vaga verificada. A seguir, pela ordem, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a 

todos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e a todos que prestigiam os 

trabalhos. Venho a esta tribuna para dirigir-lhes as palavras que pedem a minha 

consciência, mas muito mais que estão em meu coração. Em 2013 fui chamado para 

contribuir diretamente com a administração municipal. Confesso a vocês que não foi uma 

decisão tão fácil. Naquele momento já tinha incorporado a importância de nosso trabalho 

enquanto vereador e a responsabilidade confiada pelos eleitores. Tinha entendido que 

minha presença aqui não era mais fruto de minha simples vontade de ser vereador, mas a 

outorga referendada por todos aqueles que votaram na coligação partidária que acolheu a 

minha candidatura e fez com que atingisse a votação para ser eleito. Digo isso para 

reconhecer a importância de todos os companheiros candidatos coligados que reuniram 

condições para ganhar a confiança dos eleitores, onde tive a felicidade de ser o mais 

votado. Logo, senhores, não foi uma decisão fácil. No entanto, o chamamento era 

importante quando o prefeito Paganini colocou a necessidade de minha experiência para a 

Secretaria de Administração e o que minha presença poderia contribuir para o povo de 

Itapira. Fiquei entre a determinação em consolidar a minha carreira como vereador e o 

compromisso assumido pelo nosso grupo político ou, ainda, de recuperar os maus feitos ou 

o que restou na Secretaria de Administração da última administração e retornar à população 

ações positivas relativas a Secretaria, buscando atingir parte de minhas propostas 

apresentadas em campanha. O convite do prefeito Paganini não era eterno. Ele precisava de 

mim por um período que fosse necessário para reorganizar a Secretaria. A Secretaria de 

Administração comporta diversos setores: Recursos Humanos, Perícia Médica, Posto de 

Atendimento ao Trabalhador, Banco do Povo, Segurança do Trabalho, Serviço Social ao 

Servidor e assim por diante. Combinamos, então, até julho de 2015, tempo necessário para 

emissão e que me permitiria retornar a esta Casa para que pudesse concluir o meu mandato. 

Este retorno, no entanto, não trás de volta o Carlão Jamarino de dois anos atrás. Aquele 

Carlão tinha as mesmas boas ideias, as mesmas boas intenções, as mesmas vontades de 

fazer o melhor, os mesmos desejos de evoluir como político, mas não tinha experiência do 

dia a dia do que é uma coisa pública. Esses dois anos me permitiram conhecer 

particularidades da administração municipal que nem os mais inteligentes legisladores não 

conseguem entender caso não passarem por essa experiência. Por isso, meus caros amigos 

vereadores, este Carlão Jamarino retorna com uma boa bagagem e que assumo neste 

momento o compromisso de partilhar com todos vocês. Nesses dois anos entendi como 

funciona uma máquina de governo. Em todos os seus aspectos compreendi a correlação das 

despesas, a vinculação ao orçamento, as responsabilidades de cada ato, a busca por recursos 

que precisam ser garimpados e batalhados a exaustão. Enfim, posso dizer que participei de 

um curso que exigiu auto desempenho onde o aprendizado era colocado em prática 

imediatamente e que sabendo que o resultado seria avaliado pelo povo e não por um 

professor. Quero dizer que nunca deixei de olhar para esta Casa sem sair de minhas 

obrigações constitucionais. Sempre que acionado dei atenção aos que me elegeram, dando 

encaminhamento às suas solicitações e pedidos do povo em geral. Além disso, nas áreas 



possíveis, trabalhei para dar as respostas as minhas propostas enquanto candidato a 

vereador cujo folheto me acompanha em todos os dias, em todos os cantos e em todos os 

momentos. Assim, quero agradecer o prefeito Paganini pela confiança que foi depositada 

em minha pessoa. Espero ter atendido todas as suas expectativas. Agradeço a todos os 

servidores municipais pela acolhida e a todos os colaboradores da Secretaria de 

Administração. Esterno publicamente o meu muito obrigado ao grande companheiro Luiz 

Machado que me substituiu honrando esta cadeira. Quero agradecer ao Deputado Estadual 

e líder de nosso grupo político, Sr. Barros Munhoz, por todas as portas abertas e por todas 

as vantagens que ele me propôs com todos os frutos que colhi para mim ao oferecer a 

oportunidade de conhecer e me relacionar com políticos nas esferas municipais de outras 

cidades, estaduais e da união. Retorno esta caminhada como vereador com a 

responsabilidade aumentada. Sou profissional de Recursos Humanos e dentro dessa área 

colocamos um conceito de competência. Essa competência deve englobar o conhecimento, 

a atitude e a habilidade. Sabemos que a responsabilidade está ligada ao conhecimento 

dentro dessa competência. Não adianta você atuar sem conhecimento, somente com a 

habilidade ou somente com a atitude. Sem essa competência, responsabilidade e 

conhecimento mais eu posso exigir do Poder Público, mais posso questionar suas ações, 

mais posso sugerir despesas sem me preocupar de onde sairão os recursos. Ao contrário, 

pois quanto mais competência, conhecimento, responsabilidade e atitude, mais paciência 

preciso para enfrentar as injustiças, irresponsabilidades e mais criatividade necessito para 

encontrar as melhores soluções, mais disposição para levar o nosso projeto político, 

defendendo com muito mais propriedade a construção de uma Itapira mais desenvolvida, 

justa e alegre. Amigos, público presente, vereadores, muito obrigado a todos. Contem 

sempre comigo. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá 

que preencher a vaga do suplente de vereador Sr. Luiz Antonio Machado da Comissão de 

Justiça e Redação. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados 

em participar da Comissão se manifestem para que possa haver o processo de julgamento 

pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Carlos Aparecido Jamarino e Marcos Paulo 

da Silva manifestam interesse em participar da Comissão de Justiça e Redação. Diante 

disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a um voto. 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. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Carlos Aparecido Jamarino. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto em: Carlos Aparecido Jamarino. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: Carlos Aparecido 

Jamarino. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: Carlos Aparecido Jamarino. 

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

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: Carlos Aparecido Jamarino. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Carlos Aparecido Jamarino. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva. 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 APARECIDO JAMARINO: VOTOS: 06. NOME: MARCOS PAULO DA 



SILVA: VOTOS: 03. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a vaga da Comissão de 

Justiça e Redação será preenchida pelo vereador: Carlos Aparecido Jamarino. Ato 

contínuo, o Sr. Presidente solicita para que os Vereadores interessados em preencher a vaga 

do suplente de vereador Sr. Luiz Antonio Machado da Comissão de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento se manifestem. A seguir, os 

Srs. Vereadores Carlos Aparecido Jamarino e Marcos Paulo da Silva manifestam 

interesse em participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que 

cada vereador terá direito a um voto. 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: Abstenção. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o 

voto em: Carlos Aparecido Jamarino. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: 

Marcos Paulo da Silva. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto em: 

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 APARECIDO JAMARINO: VOTOS: 06. NOME: MARCOS 

PAULO DA SILVA: VOTOS: 02. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a vaga da 

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

será preenchida pelo vereador: Carlos Aparecido Jamarino. Da mesma forma, o Sr. 

Presidente informa que os Vereadores interessados em preencher a vaga do suplente de 

vereador Sr. Luiz Antonio Machado da Comissão Especial de Ética se manifestem para 

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

Carlos Aparecido Jamarino e Marcos Paulo da Silva 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: Abstenção. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Carlos 

Aparecido Jamarino. CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto em: Carlos 

Aparecido Jamarino. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: 

Carlos Aparecido Jamarino. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: Carlos 

Aparecido Jamarino. MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo 

da Silva. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: Carlos Aparecido 

Jamarino. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Carlos Aparecido 

Jamarino. RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva. 

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 APARECIDO JAMARINO: VOTOS: 06. NOME: MARCOS 



PAULO DA SILVA: VOTOS: 02. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a vaga da 

Comissão Especial de Ética será preenchida pelo vereador: Carlos Aparecido Jamarino. 

A seguir, o Sr. Presidente solicita para que o 1º Secretário faça a leitura das matérias 

constantes do Expediente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 008/2015.- Em que o Sr. 

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

Aumenta e extingue cargos na área da Saúde e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o 

Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0045/2015.- Em 

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

supra que Dispõe sobre o reajuste de 5% na tarifa de água e esgoto cobrados pelo SAAE, 

em caráter excepcional. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 5º) Emenda Aditiva de 

nº. 003/2015 ao Projeto de Lei nº 34/2015.- Excepciona desdobros e desmembramentos 

em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente 

passa à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 57/2015.- Ao Projeto de Lei nº 42/2015.- 

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 42/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Inclui o Parágrafo Único ao artigo 2º da Lei nº 

5.226, de 06 de fevereiro de 2014", 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 

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 

58/2015.- Ao Projeto de Lei nº 43/2015.- 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 43/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga 

a Lei nº 4.341, de 19 de setembro de 2008", 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, menos três votos dos 

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

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 

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais 



nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 

Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0082/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leda Márcia Carneiro Baratella. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Terezinha Marinelli Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0084/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Alves Machado. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Inês Ponces Sebastião. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0086/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jair Vicente Soares . Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Ezequiel Aparecido Guedes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0088/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arly dos Santos. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Astires Rossi Stefanini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0090/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Gonçalves Francelin. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nirceu 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 

Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma 

guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o 

Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. 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 ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes da pauta. 18º) Requerimento nº. 0089/2015.- 

Congratulação com os integrantes do Interact Clube de Itapira, pelos 49 anos de fundação, 

comemorados no dia 25 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0090/2015.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Elizabeth Facce Ruete, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 29 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0091/2015.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Angela Dirney Pucci Borges, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 04 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

0092/2015.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando a implantação de ponto de 

ônibus na estrada do Tanquinho, próximo a Igreja de Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0093/2015.- Requer oficiar o DER - Departamento de Estrada e 

Rodagem, solicitando melhorias de segurança no trevo de acesso ao bairro dos Limas, na 

SP-147. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0094/2015.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Sérgio Antônio Alves, o Poolzinho, pela posse como presidente da Sociedade 

Recreativa Itapirense, extensivo aos demais membros da Diretoria. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 0095/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Fernando Luiz 

Odriozola, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após mais de 37 anos de serviços 

prestados na área da saúde no município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

0096/2015.- Requer da Secretaria Municipal de Defesa Social, cópia do vídeo 

monitoramento da escola Marco Antônio Líbano dos Santos, referente ao dia 30 de abril, 

das 13:00 às 18:00 horas. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0097/2015.- Moção de Apoio a 

Carta elaborada pelos vereadores e vereadoras do Brasil, discutida e aprovada durante o 

encontro Nacional de Vereadores do Brasil. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz 

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

Gostaria que todos os vereadores assinassem a matéria. É uma situação muito importante. 

Também faço parte dessa comissão que voltará no dia 21. Gostaria que os vereadores 



pegassem uma cópia desses tópicos. Esse requerimento não deve ser apenas de um 

vereador, mas de todos. Peço que todos assinem a matéria. Essa carta será entregue no 

Senado e na Câmara dos Deputados. Outras Câmaras também receberão esse documento a 

fim de elaborar outras moções de apoio. Queremos a reforma política. Obrigado.” 

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Indicação nº. 

00119/2015.- Sugere construção de redutores de velocidade tipo lombada na Avenida 

Mário Covas, próximo ao acesso ao bairro José Tonolli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 

00120/2015.- Sugere instalação de dois postes de iluminação pública na Rua Elias Moisés, 

em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00121/2015.- Sugere a substituição de árvores do 

canteiro central da Av. Brasil, nas proximidades do Jardim Paraíso, por arbustos de flores. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00122/2015.- Sugere melhorias na estrada dos 

Polônios, bairro do Machadinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00123/2015.- Sugere melhorias 

no asfalto e abertura de bueiro na Rua Romano Andreolli, bairro José Tonolli. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Indicação nº. 00124/2015.- Sugere denominar Rua do Loteamento João Rogato de "Maria 

José Staibano Rogato". Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00125/2015.- Sugere dotar-se de 

iluminação pública o local de embarque e desembarque de passageiros na estrada do 

Machadinho. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00126/2015.- Sugere poda de árvore na Rua 

Albano Pagorari, próximo ao numeral 220. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 35º) Ministério 

da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM114106/2015: 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$ 236.815,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Ministério da Educação. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM108323/2015: 

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$ 



111.161,83. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente de Itapira: Resposta em atenção ao Requerimento nº 44/2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 38º) José Luiz Zanovello: Convite para o 8º Passeio Off Road de 

Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Conselho Regional de Medicina 

Veterinária: Envio de gibi sobre guarda responsável. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 40º) CMDCA de Itapira: Convite para X Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Ofício SG-DAO nº 140/2015: Resposta o Requerimento nº 42/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) CGM Naval de Itapira: Convite para a IV Marcha 

Azul Marinho Paulista. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Maio 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) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0042/2015.- Inclui o Parágrafo Único ao artigo 2º da 

Lei nº 5.226, de 06 de fevereiro de 2014. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, 

a Vereador lê a matéria em sua íntegra.) Estive conversando com o Rogério e os demais 

membros da UIPA. Eles colocaram a dificuldade relacionada ao espaço. Isso ajudará a 

todos. Cabe ressaltar que esses animais estão envolvidos com a questão da Saúde pública. 

Todos serão beneficiados. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Gostaria de 

parabenizar o Rogério pela sua dedicação. Agradeço o prefeito por enviar o projeto a esta 

Casa de Leis. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 42/2015. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Em nome do Rogério, da Maria e da Vivian, gostaria de 

parabenizar todos os diretores da entidade. Também parabenizo a iniciativa do Executivo. 

Isso passará uma maior segurança para a entidade. Obrigado.” DESPACHO: 

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

Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0043/2015.- Revoga a Lei nº 4.341, de 19 de setembro de 

2008. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, a Vereador lê a matéria em 

sua íntegra.) Sabemos que a escola Dr. Marcos Antonio não recebe alunos desde o ano de 

2013. Em 2015 está sendo revogada uma lei. Essa sala de aula atende as crianças especiais. 

Está sendo construída mais uma creche escola. Como estava sendo empregados os repasses 

para a sala especial sendo que tínhamos essa lei em vigor desde o ano de 2013? O meu voto 

é favorável, mas gostaria que o líder trouxesse informações sobre o assunto na próxima 



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

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 43/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0060/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do 3º Torneio Amigos do Judô 

de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 60/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0080/2015.- Voto de Congratulação 

com a Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, em nome da presidente Mara Regina 

Delavia, pelo início das atividades em nosso município. Autoria: Joilson Batista Militão da 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 80/2015. Aprovado por unanimidade. 

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

05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0084/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 

cópia do processo licitatório e do contrato de terceirização de médicos no Pronto Socorro 

do HM. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva requer e a Casa rejeita, menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos 

Paulo da Silva, César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes, o adiamento da 

matéria para a próxima sessão. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, a Vereador lê a matéria em sua 

íntegra.) Esse requerimento foi elaborado a fim de buscar informações. É uma coisa 

simples e não vejo motivo para ser reprovado. O vereador possuindo informações em mãos 

não sai falando qualquer coisa. Por esse motivo é de fundamental importância. Peço o voto 

favorável de todos os vereadores. Devemos optar sempre por servidores concursados. É 

uma forma de fazer funcionar o Plano de Carreira dos Servidores. A matéria foi elaborada 

apenas no intuito de buscar melhores informações. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Esse requerimento de minha autoria com 

relação ao pedido dessas cópias de contratos de terceirização do Pronto Socorro, analiso 

somente uma questão. Foi matéria do último final de semana que dentro desse contrato de 

terceirização havia uma parcela desse contrato para contratação de Pediatras no Pronto 

Socorro do Hospital Municipal. Ao longo dos meses observamos e a população Itapirense 

inteira sabe que a coisa mais difícil no Pronto Socorro é encontrar plantão de pediatra. O 

que a gente ouve dos médicos que lá estão através desse contrato é que não havia pediatra e 

houve uma parcela dessa terceirização destinada para os mesmos. Então, você pergunta 

para o médico e o mesmo fala que são três clínicos e um dos três tem uma experiência 

maior em pediatria. É somente nesse sentido. Você fazer uma terceirização para ter o 

profissional de pediatria e você ser cobrado no dia a dia nas ruas sobre o porquê as crianças 

não são atendidas, é complicado. No último final de semana a Secretária de Saúde 

esmiuçou os valores e uma parcela era com relação ao pediatra. Pergunto para os nobres 

vereadores quantos pediatras dessa terceirização trabalharam no Hospital? Você conta nos 



dedos o dia que teve pediatra desse contrato de terceirização no Pronto Socorro. Os 

profissionais que lá trabalham nos finais de semana são concursados. É nesse sentido. 

Quantos pediatras trabalharam? Por que não teve mais pediatras? A grade de atendimento 

sempre foi de três clínicos. Não havia pediatra durante a semana. Se havia uma parcela 

direcionada aos pediatras, gostaria de saber onde esses profissionais estavam trabalhando. 

A população Itapirense me cobra, cobra os vereadores e, principalmente, o prefeito 

municipal. Inclusive, foi bandeira de campanha ter um pediatra no Pronto Socorro. Pedimos 

isso nas eleições de 2012. O Paganini falou em palanque que destinaria uma área separada 

da ala adulta do Pronto Socorro. Onde está essa ala? Estamos no terceiro ano de mandato. 

Os cidadãos querem respostas. Por que não tem o pediatra se existe a terceirização? Esse 

pedido vem da população. Sabemos da dificuldade de encontrar esse tipo de profissional. 

Esse dinheiro deveria ser direcionado para a contratação de médico pediatra. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a 

todos. O nobre colega já falou e talvez não precisasse ter vindo aqui novamente para falar. 

Existe muita dificuldade em achar esse tipo de profissional. Pediatria é uma especialidade 

que quase entrou em extinção. É uma área difícil, com muita responsabilidade e de pouco 

retorno financeiro. Acredito que não basta falar em contratação de pediatra. Precisamos 

encontrar o pediatra. Caso não encontrarmos, acredito que devemos quebrar o galho com o 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Caros colegas, surpreendo-me com a fala do vereador Rafael. 

Há meses atrás foi notícia do Fantástico, inclusive do Jornal Nacional, sobre a dificuldade 

de encontrar pediatras. O que rege essa situação... Na verdade não tem a ver com o 

requerimento que foi colocado nesta Casa. O contrato acabou. Essa é a resposta. A resposta 

subsequente do município é a contratação de 18 médicos. São 18 médicos. Além de tudo, o 

Pronto Socorro, mesmo com o fim do contrato, não ficou desamparado e desassistido. 

Ontem o vereador Marcos Paulo e sua mãe enfartada estiveram no Hospital Municipal e 

foram atendidos. Tivemos uma solução para o caso. É claro que é difícil encontrar pediatra. 

Quando existe um pagamento ao pediatra, gostaria de dizer que é representado apenas no 

momento em que esteve presente. O vereador que é médico sabe muito bem como 

funcionam essas empresas. Caso o profissional não marcar presença o mesmo não recebe. 

Não é assim que funciona. Existe uma controladoria dentro da Prefeitura e outra dentro da 

própria empresa. Ter três médicos no PS é muito difícil. A maior parte das cidades não tem 

isso. Ao invés de tecer críticas e distorcer o requerimento, vamos elogiar. São médicos que 

são aptos a atender qualquer tipo de enfermidade. Quando existe uma necessidade de algo 

mais grave, o profissional apto é chamado. Portanto, em momento nenhum a população 

ficou desamparada. Obrigado.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação o 

Requerimento nº. 84/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0087/2015.- 

Requer da Secretaria Municipal de Educação, informação quanto ao prazo de pagamento 

dos subsídios atrasados aos estudantes universitários. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 87/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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



voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Foi pago uma parcela de fevereiro. 

Gostaria de saber quando vai ser pago referente aos meses de março e abril. Os estudantes 

estão pagando juros para poder pagar o transporte. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0093/2015.- Requer 

oficiar o DER - Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando melhorias de segurança 

no trevo de acesso ao bairro dos Limas, na SP-147. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 93/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0095/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Fernando Luiz Odriozola, pela conquista 

de sua merecida aposentadoria, após mais de 37 anos de serviços prestados na área da saúde 

no município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Maio 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. 


