
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 de outubro de 2015. Presidente: DÉCIO 

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

Secretário: 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, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, 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 a todos. Se faz presente a minha 

procuradora, a minha representante no município de Itapira com relação a um processo 

administrativo disciplinar que falarei na terça feira nas dependências da Prefeitura. 

Qualquer manifestação vinda dos cidadãos ou vereadores, informo-lhes que a minha 

representante é minha advogada. Gostaria, imensamente, de me direcionar a uma pessoa 

que se faz presente, que diz que é jornalista e publica notícias. Seria o Sr. Nino Marcatti. 

Então, falo para a imprensa que ele falou desse profissional e desse vereador no último final 

de semana. Nino Marcatti, você é um mentiroso. Você tem todo tempo do mundo para 

apurar um fato. Você não tem credibilidade em relação ao que você fala. Você não se pauta 

com a verdade. Você é uma imprensa marrom. Você não tem ética em suas informações. 

Você é um irresponsável. Falo isso porque na abertura de meu PAD fala-se: “No Hospital 

Municipal pediu R$ 15.000,00. Nesta quinta feira o cidadão Claudenilson Rodrigues, 

depois de passar pelo ambulatório do Hospital Municipal e ser atendido pelo Dr. Rafael 

Lopes, que diante da indicação de que precisava fazer uma cirurgia de prótese total de 

quadril, foi surpreendido com o pedido de R$ 15.000,00 para realizar a cirurgia sem 

identificar local e onde a mesma seria realizada. Fim da conversa. Depois que Claudenilson 

informou não possuir esse dinheiro nem condições de assumir um parcelamento viu o Dr. 

Rafael na quinta feira encerrar a conversa e não lhe oferecer nenhuma informação 

adicional. Diante da situação, na quinta feira, apresentou denúncia contra o doutor 

ortopedista e gerou um processo administrativo disciplinar.” Pois bem, Nino Marcatti. Eu 

não trabalho no Hospital na quinta feira, mentiroso, falsário. Você e sua trupe devem 

analisar se eu atendo no Hospital na quinta feira. Mentiroso. O que escutei de pessoas nesse 

final de semana, falo para você que a maioria me apoiou. Então, antes de você fazer uma 

notícia procure se informar através da Secretaria, do Paganini ou quem quer que seja. Você 

teve outra oportunidade de fazer isso porque você assina o dropes do dia 18. O meu PAD 

foi aberto no dia 16. O seu jornal me ligou por volta das 19:00 horas alegando sobre o que 

tinha para falar do caso. Então, não tenho nada para falar para você e ninguém dessa 

imprensa que criou um fato. Somente falo isso para iniciar a defesa de meu PAD. Termino 

falando que naquele processo que ganhei em São Paulo contra o prefeito e a Secretária, o 

Dr. Pedro, juiz de direito dessa comarca, informa no julgamento que é nítida a perseguição 

política já que a própria Secretária de Saúde afirma que o atendimento do Dr. Rafael, no 

Hospital Municipal, poderia se tornar uma grande vitrine eleitoral para a sua reeleição. 

Começo as minhas respostas dessa forma. Você é um mentiroso. Você é um falsário. Se 



paute com a verdade. Você e as pessoas que formaram esse PAD. Muito obrigado, 

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

noite a todos. Venho trazer a esta Casa a respeito da Viação Itajaí. Ontem, infelizmente, 

mais um ônibus quebrou entre os moradores de Barão e Eleutério. O ônibus quebrou na 

metade do percurso. Fica uma situação lastimável porque o cidadão tem horário para entrar 

em seu trabalho. Quando acontece uma situação como essa, quem vai justificar a situação? 

Gostaria que a Itajaí fizesse uma gestão mais adequada para poder dar maior suporte aos 

cidadãos itapirenses. Quem utiliza desse tipo de serviço deve ser beneficiado com um 

ônibus adequado. Outra questão seria a respeito do Luiz Domingues, Secretário de 

Esportes. Ele esteve em São Paulo, juntamente com o Claudemir de Paula, para resolver a 

questão do Conselho Municipal da Juventude que será instalado em nossa cidade. É aquele 

velho ditado, Maurício, quem tem padrinho não morre pagão. Quando pensamos que a 

coisa está boa acabamos nos surpreendendo. O nosso Secretário de Esportes, Sr. Jean 

Madeira, esteve junto ao nosso prefeito na semana passada no município de Águas de 

Lindoia. Em uma simples conversa amigável o Secretário fez a liberação imediata da 

Academia ao Ar Livre. O bairro Brás Cavenaghi será comtemplado com esse benefício. 

Agradeço ao Secretário por disponibilizar esse tipo de atenção a nossa cidade. Também 

agradeço o Secretário de Itapira, Sr. Luiz Domingues. Então, senhor presidente, gostaria 

que o senhor levasse um pedido formalizado até a empresa Itajaí. É uma forma de resolver 

esse tipo de situação. Vamos resolver essa situação. Não é justo a população passar por esse 

problema humilhante... Décio da Rocha Carvalho: Você quer que façamos um 

requerimento a fim de melhorar a situação dos ônibus?... Continuando o orador: 

Exatamente, senhor presidente. Vamos exigir para que adequem os ônibus. Esperamos que 

a empresa Itajaí nos envie uma resposta positiva. Obrigado pela atenção de todos.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a 

todos. Gostaria de saudar as presenças do Neto Carpi e do Augusto. Agradeço a todos que 

se fazem presentes nesta Casa. O assunto que me trás a esta tribuna é o seguinte: Também 

recebi inúmeras reclamações a respeito da Viação Itajaí. O ônibus quebrou e nenhum 

veículo foi disponibilizado para socorrer os cidadãos. Hoje o ônibus atrasou. Ontem 

quebrou e hoje atrasou. Muitas pessoas vinham ao centro da cidade a trabalho e consulta 

médica. Por fim, todos perderam o horário. Alguma providência deve ser tomada porque os 

usuários de ônibus não merecem ser penalizados. Muitos dependem do transporte público 

para trabalhar. É direito de todos os ônibus cumprirem o horário. A partir do momento que 

a empresa veio até esta cidade para prestar esse tipo de serviço, a mesma sabia de seus 

direitos e deveres. O transporte público se faz necessário na vida do cidadão. Eles devem 

cumprir rigorosamente o horário e proporcionar conforto aos cidadãos. Caso contrário, 

acredito que não é interessante para a nossa população. Outro assunto é a respeito do 

festival sertanejo que ocorreu no domingo passado nas dependências do salão de festas do 

Zé Maria Rostirola. É o 8º Festival Sertanejo que prestou homenagem ao José Luiz 

Palandre. Durante muitos anos ele prestou serviços junto a Secretaria de Cultura. Várias 

duplas sertanejas participaram do evento. O prefeito Paganini também esteve presente no 

evento. Em primeiro lugar ficou a dupla João Elias e Eliel. Eles são de Itapira. Todos 

fizeram uma belíssima apresentação. Outro acontecimento foi a caminhada referente ao 

Outubro Rosa no último sábado. O evento foi organizado pelos integrantes da Associação 



Pétalas de Rosa que tem como presidenta a Vanda Soriani. Gostaria de parabenizá-las pelo 

trabalho realizado em nossa cidade. É um trabalho muito valoroso. São pessoas abençoadas 

por Deus. Não é somente pela realização da caminhada, mas também pelo apoio e 

dedicação junto as pessoas enfermas. Desejo a todos uma boa noite. Obrigado.” A seguir, 

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

Hoje começa o horário de verão. É um sofrimento enorme para o pessoal que trabalha 

pesado. Sempre devemos acordar mais cedo e dormir mais tarde. Acho que é muita pouca 

economia para tanto sofrimento. Também queria comentar sobre a preocupação que os 

nossos dirigentes tem em relação ao trânsito de Itapira. Itapira cresceu, aumentou o número 

de automóveis, mas a malha viária continua sendo a mesma desde quando foi fundada. 

Existe uma enorme preocupação não somente em relação aos veículos, mas também com os 

transeuntes. Existem pontos críticos na Avenida Rio Branco, Avenida São Paulo, dentre 

outras. Sei que a saída mais viável nos tempos de hoje seria a implantação de semáforos 

com multifunção, mas é uma fortuna. Então, acho que o caminho mais adequado para a 

situação seria a civilidade. Visitamos algumas cidades onde ficamos surpresos com as 

atitudes dos condutores. Eles respeitam os pedestres. Isso choca até mesmo a minha própria 

ignorância, pois caso o povo não tomar cuidado eu acabo atropelando meia dúzia nesta 

cidade. Queria deixar um apelo aos colegas motoristas, eu inclusive, para pensarmos um 

pouco nos pedestres. Lembrem-se que o pedestre tem prioridade. Também queria comentar 

que não leio matérias de jornais. Leio poucas coisas. Não fico perdendo meu tempo com 

futilidades. O pior é que sempre tem aquelas pessoas que trazem notícias e comentários 

sobre determinada situação. Mostraram-me uma pérola antiga e velha. Ela é do dia 06 de 

novembro de 2015. Fala que procurei força política para tentar barrar a candidatura de uma 

grande amiga moradora da Vila Ilze. Queria deixar claro que é bobagem e uma tremenda 

conversa para boi dormir. É uma brincadeira de mal gosto. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Gostaria de saudar a presença de todos nesta Casa. Tenho alguns assuntos para falar, mas 

creio que o tempo não é tão longo. Temos para falar a respeito do desfile que ocorrerá no 

dia 24 de outubro. O mesmo terá início às 08:00 horas da manhã com o hasteamento da 

bandeira. A respeito da caminhada realizada pelo Pétalas de Rosa, digo que foi um evento 

extraordinário. A mesma passou por todas as Unidades Básicas de Saúde. Foi abordado um 

assunto nesta Casa que não abordaria. Porém, como ele está na mídia, vale a pena ser 

abordado nesta Casa. Li as matérias jornalísticas e sei também que muitas matérias 

jornalísticas dão notificação. Exemplo disso seria para o Ministério Público. Isso já 

aconteceu até mesmo com vossa excelência, senhor presidente. Recebemos nessa semana 

duas matérias jornalísticas, dos jornais Gazeta e Cidade, em que se fala na cobrança de R$ 

15.000,00 de uma pessoa que estava sendo atendida no Hospital Municipal. A respeito da 

veracidade da denúncia, quem julgará será o processo administrativo como o próprio Dr. 

Rafael disse anteriormente. Por sinal, senhor presidente, vou requerer a cópia desses três 

processos administrativos. Esta Casa deve acompanhar a situação. Por que devemos 

acompanhar? Pela gravidade da situação. Nenhum funcionário púbico municipal, seja 

vereador ou qualquer outro cargo, pode cobrar qualquer importância dentro do serviço. Se 

existiu tamanho problema, ele é extremamente grave, senhor presidente. Quando a pessoa 

está procurando um serviço de ordem pública dentro de um Hospital fragilizado, no caso 



estava desempregado e com pouco dinheiro, e vê suas chances de recuperação ali ficarem 

estagnadas, ela deve ser apurada. Não estou, tendenciosamente, julgando ou pré-julgando. 

Acho que deve ser muito bem apurado. É muito grave. O vereador que está nesta Casa foi 

denunciado pelos jornais e ele está sendo conduzido dentro de um processo administrativo. 

Tenho certeza que é diferente da gestão anterior, onde se nomeava pessoas que não eram 

efetivas. Acredito que se está seguindo as regras. Sobre essa denúncia, queria deixar aberto 

para qualquer cidadão que se existirem outros tipos de denúncias desse tipo, seja do 

vereador Rafael ou qualquer outra situação, que venha à tona e denuncie. Se existirem 

outras situações, denunciem e venham a público. A população não pode ser penalizada por 

irresponsabilidade como também não pode ser penalizada caso isso for inverídico. É um 

tema muito difícil, senhor presidente. Trata-se de um colega, mas trata-se, principalmente, 

de uma situação muito séria. É uma situação que envolve a população, um servidor público 

municipal que possui um estatuto próprio e, principalmente, interfere no dia a dia dos 

cidadãos. Acredito que esta Casa de Leis deve-se posicionar da mesma maneira que se 

posicionou contra o senhor no devido momento, senhor presidente. Não podemos nos calar. 

É difícil para qualquer um tocar nesse tipo de assunto. Quando se fala de imprensa, 

devemos respeitar todas as imprensas porque muitas denúncias verídicas podem vir delas. 

Mais uma vez quero salientar que a administração municipal de Itapira, na qual faço parte 

do grupo político, recebe e está recebendo novas denúncias caso as mesmas existam. 

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 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Outubro de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de Outubro de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro 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: 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao 

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

setembro/2015. Autoria. Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 4º) Ofício nº 613/20015 - UR- 19 - TC - 1974/026/13 - Contas Anuais - 

Prefeitura Municipal de Itapira - Exercício 2013. Autoria. Tribunal de Contas Estado São 

Paulo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 

5º) Projeto de Lei nº. 0086/2015.- Em que o Sr. Maurício Cassimiro de Lima submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o item "1" do Art. 2º da Lei nº 

5.386 de 06 de abril de 2015, que denomina as ruas do Residencial Rubens Ferian, no 

bairro dos Pires. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 



Projeto de Lei nº. 0087/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Assegura às famílias de baixa renda assistência 

técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. A 

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

todos. Esse projeto de lei é uma cópia do projeto nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008. Ele 

vem para auxiliar desde o início. Sabemos que as famílias de baixa renda podem solicitar 

plantas arquitetônicas da Prefeitura. E o acompanhamento do engenheiro? Como fica? Essa 

lei vem para amparar as pessoas que ganham até três salários mínimos. Esse convênio 

disponibiliza arquitetos, engenheiros e estagiários para auxiliarem nos trabalhos. Esse 

projeto vem para beneficiar a população. Peço para que o projeto seja aprovado e o prefeito 

faça ampla divulgação da situação. Novamente peço o apoio dos vereadores. Obrigado.” 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0088/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 

Cooperação com a APAE de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto 

de Lei nº. 0089/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

Convênio com a APAE de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de 

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

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 123/2015.- Ao Projeto de 

Lei nº 84/2015.- 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 84/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação 

de logradouros públicos no Loteamento Residencial “Campo Belo”", 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. Ao denominar as ruas do Loteamento Campo Belo com nomes de saudosas 

pessoas que em vida contribuíram para o desenvolvimento de nossa comuna, os Poderes 

Executivo e Legislativo prestam significativas e justas homenagens, perpetuando seus 

honrosos nomes naquele conjunto habitacional. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 124/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 85/2015.- 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 85/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe 

sobre denominação de logradouros públicos no Loteamento Residencial “Rancho 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. Ao denominar as ruas do Loteamento Rancho Feliz com 

nomes de saudosas pessoas que em vida contribuíram para o desenvolvimento de nossa 

comuna, os Poderes Executivo e Legislativo prestam significativas e justas homenagens, 

perpetuando seus honrosos nomes naquele conjunto habitacional. É este o parecer. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 125/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 88/2015.- 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 88/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Cooperação com a APAE de 

Itapira", 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 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 126/2015.- Ao Projeto de Lei nº 89/2015.- 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 89/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

Convênio com a APAE de Itapira", 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 20 de Outubro 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. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00356/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Heglacy Guedes. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00357/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Toshio Kitada . 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00358/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Joana Martins Bosso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 



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

00359/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Violanda Borsoi Bariani. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00360/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Lourdes de Mello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00361/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antônio Camilo de Godoi Júnior. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00362/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro 

Gonçalves Pinheiro Braga. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00363/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Evair Rodrigo Rabello. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00364/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luíza 

Canela Fracasso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00365/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Dr. João Batista Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00366/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lício da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00367/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Rosalina Gomes Mariano da Silva, mais conhecida como Rosalina do 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 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. 25º) Requerimento nº. 00387/2015.- 

Congratulação com o estimado casal Sr. Anísio Canella e Sra. Alzira Canella, pelas 

comemorações de 65 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00388/2015.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira 

pela brilhante realização do XXIV Encontro de Corais, comemorativo aos 36 anos de 

atividades do grupo. 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 20 de Outubro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00389/2015.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Brianti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00390/2015.- 

Congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora Aparecida do bairro dos 

Prados, pelas festividades em louvor à padroeira do Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00391/2015.- Congratulação com a comunidade católica do Jardim Raquel, pelas 

festividades em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00392/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Benedita Cinira Costa Oliveira, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 13 de Outubro. Autoria. Pedro 

Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00393/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Araci de Lima Santos, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de Setembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00394/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Cacilda da Gama Cerqueira Job, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento 

celebrado dia 18 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00395/2015.- Voto de 

Congratulação com a Srta. Dra. Luciana Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 10 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00396/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Tereza Zancheta Lazari, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00397/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Odete Maria Fracarolli, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de Outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 36º) Requerimento nº. 00398/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Eudélcio Dias, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00399/2015.- Voto de Congratulação 



com os organizadores e participantes do 8º Festival Sertanejo de Itapira. 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 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 38º) Requerimento nº. 00400/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de 

Saúde, solicitando informações quanto à terceirização do Pronto Socorro do HM (Empresa 

Ideais). Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. 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 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 

00401/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de 

Leis, cópia das planilhas de pagamentos à empresa médica Ideais. Autoria. Rafael Donizete 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Presidente, esse requerimento faz referência aos 

pagamentos efetuados a esta empresa. Quantos atendimentos médicos foram realizados 

pelos falsos médicos? Para que possamos analisar a situação, todos devem aprovar a 

matéria. Essa situação deve ser apurada. O próprio líder do prefeito colocou no início da 

sessão que fatos como esse devem ser apurados. Essa empresa levou dinheiro do município 

através de falsos médicos. Quando o município será ressarcido? Obrigado.” 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 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Requerimento 

nº. 00402/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde e o Coordenador do 

SAMU, solicitando informações sobre a transferência de pacientes do HM para a Santa 

Casa ocorrida na manhã da última quinta-feira, 15. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento vem ao encontro do último dia 15 de 

outubro. Pude ver uma paciente sair da UTI Móvel. Ela foi transferida para a sua casa. 

Nesse dia houve dois atendimentos de UTI Móvel. Pelo o que pude constatar os pacientes 

não estavam entubados. Temos a ambulância da Prefeitura que poderia fazer esse tipo de 

serviço. Caso realmente houvesse a necessidade do SAMU, deveriam usar a bravo e não a 

UTI Móvel. No mesmo dia ocorreu um fato e uma senhora veio a óbito. Essas falhas devem 

ser corrigidas. Peço o apoio de todos os vereadores. Esse questionamento deve ser 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 402/2015. Rejeitado 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. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “A votação dessa matéria foi para esconder um óbito ocorrido no Hospital 

Municipal. Foi uma falha médica, uma falha de comunicação do SAMU e uma falha da 

Secretária Municipal. Como fica a situação dessa família? Será que outras famílias também 

perderão seus entes queridos? Contava com a colaboração de todos os vereadores. Um cara 

diz que devemos fiscalizar e apurar os fatos, mas o mesmo votou contra a matéria. Acredito 

que essa pessoa está querendo fazer politicagem. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “A bancada votou desse modo por 



algumas situações. Fomos verificar a situação e realmente ocorreram dois chamados do 

SAMU. Eram sobre dois pacientes que estão internados na UTI. Os mesmos estão 

entubados, com ventilação mecânica e uso de sedação intravenosa. Temos os dados dos 

pacientes. Era necessário o uso de uma ambulância UTI para ambos os transportes. A 

transferência intermunicipal e intramunicipal é uma atribuição do SAMU em nossa cidade. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00403/2015.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitação desta Casa de Leis, no sentido 

de informar quantos pontos de ônibus cobertos foram instalados pela empresa no 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00404/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Cleuza Rocha Carvalho Depierri, pela conquista de sua merecida aposentadoria, 

após anos de serviços prestados na área da Saúde. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência parabeniza a Cleuza pela merecida 

aposentadoria. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Gostaria de parabenizar a Cleuza. Tive a oportunidade de trabalhar junto a ela 

no Hospital Municipal. É uma excelente servidora. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 43º) Indicação nº. 00288/2015.- Sugere 

a construção de boca de lobo na Rua José Dallargine, no Jd. Soares. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00289/2015.- Sugere estudos objetivando a instalação da academia ao ar 

livre do Bráz Cavenaghi em local estratégico para utilização também dos moradores do 

Conjunto Habitacional Hélio Nicolai. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 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: 45º) Câmara 

Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a solenidade de entrega do Diploma de Honra ao 

Mérito "Professor Paulo Freire" aos profissionais da classe conforme programação em 

anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício 

SG-DAO nº 316/2015.- Resposta ao Requerimento nº 342/2015. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Secretaria de Saúde de Itapira: Respostas em atenção a Indicação 

242/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Secretaria de Saúde de Itapira: 

Respostas em atenção ao requerimento nº 84/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 49º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício nº 288/SEPLANO/2015.- 

Respostas em atenção ao Ofício nº 571/2015 que encaminha cópia dos requerimentos nºs 

319 e 320/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) Lar São Vicente de 



Paulo: Prestações de Contas referente ao 3º Trimestre/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 51º) Banda Lira de Itapira: Relatório Prestação de Contas referente aos meses 

de Julho, Agosto e Setembro de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 52º) 

Secretaria de Saúde de Itapira: Respostas em atenção aos Requerimentos de nºs 

267/2015 e 323/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 53º) Assembleia Legislativa 

de São Paulo: Cópia do Requerimento nº 1769/2015, de autoria do deputado Enio Tatto. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 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 0088/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 

Cooperação com a APAE de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

o Projeto de Lei nº 88/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0089/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 

com a APAE de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

89/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00359/2015.- Voto de Congratulação com as irmãs Sra. Hadassa Mandato e Sra. 

Angelina Lúcia Mandato pelo recente lançamento do livro póstumo do pai Jácomo 

Mandato "A Escravidão em Itapira". Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 359/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00360/2015.- Voto de Congratulação com o Circolo Italo Brasiliano XV di Novembro de 

Itapira, pelo recente lançamento do livro póstumo de Jácomo Mandato "A Escravidão em 

Itapira". Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 360/2015. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “A 

família Jácomo Mandato e ao Círculo Italiano, quero agradecer em nome de nossa raça 

negra. Esse livro é um documento sobre a história dos negros escravizados em nossa 

cidade. Vou guardar esse livro com muito carinho. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 

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

Requerimento nº 00362/2015.- Voto de Congratulação com a jovem itapirense Sabrina 



Candreva, eleita Bela da Torcida 2015. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, 

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

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00367/2015.- Voto de Congratulação com os moradores do 

bairro Antônio Assad Alcici, em nome de Maria Aparecida Rodrigues, pelas festividades 

em comemoração aos 23 anos de existência do bairro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00378/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente, solicitando autorização para a limpeza de um tanque no Sítio Santo 

Antônio, no Cercado Grande. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 378/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00380/2015.- Requer do Sr. Prefeito, que apresente informações a esta Casa de Leis, 

referente a Carta Convite nº 29/2015. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 380/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00384/2015.- 

Voto de Congratulação com o Policial Militar Sr. Valdir Moraes dos Santos, pela conquista 

da sua merecida aposentadoria. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, pela ordem, 

o vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

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

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

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

Requerimento nº 00386/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando informações quanto à compra de um aparelho de Raio X portátil para o Hospital 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 386/2015. 

Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da 

Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00388/2015.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de 

Itapira pela brilhante realização do XXIV Encontro de Corais, comemorativo aos 36 anos 

de atividades do grupo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

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



Requerimento nº 00399/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 8º Festival Sertanejo de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00400/2015.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à terceirização do Pronto 

Socorro do HM (Empresa Ideais). Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS APARECIDO 

JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 00401/2015.- 

Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a esta Casa de Leis, cópia 

das planilhas de pagamentos à empresa médica Ideais. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Outubro 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. 


