
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de março de 2016. 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. Na semana passada 

tivemos uma abordagem neste plenário. Estive conversando com alguns amigos no 

intervalo a respeito do programa escola em tempo integral. Infelizmente o bairro Istor 

Luppi foi prejudicado. Existe uma lei em nosso município que foi aprovada em agosto de 

2006. Talvez, senhor presidente, vossa excelência tenha votado favorável. A lei foi 

aprovada por unanimidade. Pude debater com o líder do prefeito, mas gostaria que a 

administração, através de uma lei aprovada no passado, tomasse alguma providência. Esse 

programa deveria voltar o mais breve possível a fim de beneficiar as crianças que residem 

naquela localidade. Pude ler atentamente uma matéria da Secretária de Educação. Ela ficou 

de rever a situação e que será novamente implantado o programa. Fica esse pedido. Peço 

encarecidamente ao líder do prefeito, vereador Maurício, para que leve esse pedido ao 

prefeito Paganini. Estou reivindicando em nome da população daquela localidade. Boa 

noite a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Hoje venho a esta tribuna para comunicar a respeito de 

meu novo partido. Seria o Partido Ecológico Nacional (PEN). A campanha da fraternidade 

possui o tema da ecologia e meio ambiente. A partir de hoje sou vereador pelo Partido 

Ecológico Nacional. Vamos continuar o nosso mandato até o final de 2016. Tenho certeza 

que esse processo vai acabar tudo bem. Não devo e não temo. Portanto, nada está oculto. 

Tudo tem a hora certa. Alguns vão a esta tribuna e acabam acusando. Sempre procurei 

saber de onde as informações saem. Como essas pessoas conseguem informações desse 

tipo? De onde estão saindo essas informações? Então, isso deve ser apurado 

adequadamente. Podem ter parentesco delegado, mas acredito que ele não é da seccional. 

Antes de acusar alguém, acredito que devem analisar a situação adequadamente. Devem 

aguardar as investigações. Não podem falar as coisas sem saber. Eu e o Dr. Rafael não 

fomos depor. Começaram um embasamento através de um suplente de vereador. Ele é 

integrante da base da situação. O líder do prefeito falou sobre o caso várias vezes. Lembro-

me que no início já estava condenando. Ele é membro da comissão. Essas coisas devem ser 

averiguadas. No final tudo será revelado. Tenho muita fé em Deus. Portanto, tudo vai dar 

certo. Quem quer fazer as coisas as escondidas fica falando e falando. No final o peixe 

morre pela boca. Fiz a minha defesa prévia e a Comissão Processante vai se reunir. É esse o 

procedimento. Como membro da Comissão Processante ele deveria ter falado como estava 

o andamento do processo. Outro assunto que gostaria de abordar é solicitar à Secretaria de 

Serviços Públicos a poda de árvores na Rua Embaixador Pedro de Toledo, proximidades da 



ponte da Avenida dos Italianos. A árvore existente do lado do rio está alta e está 

prejudicando o trânsito de pedestres. Muitos usuários de drogas ficam naquela localidade. 

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

noite a todos. Quero trazer novamente um requerimento de minha autoria datado em 17 de 

novembro de 2015. Ele faz referência a um pedido direcionado ao prefeito e ao Secretário 

de Habitação. (A seguir, o vereador faz a leitura do Requerimento em sua íntegra.) Temos a 

matéria que foi vinculada há alguns dias sobre a manifestação dos moradores. Queriam 

saber a data exata da entrega das chaves. Alguns moradores já contemplados estão pagando 

aluguel. Sabemos a respeito da situação do país, mas essas pessoas necessitam de um 

posicionamento. Não recebi nenhuma justificativa da Secretaria competente. Queria saber 

qual será a data da entrega dos imóveis. Muitas pessoas já matricularam seus filhos nas 

escolas daquela região. Por esse motivo estou fazendo essa solicitação. Gostaria que o setor 

competente enviasse algum posicionamento quanto ao assunto. Os moradores estão 

aguardando algum posicionamento. Sabemos que o Governo Federal tem essa parcela. 

Estive verificando a ponte existente no bairro da Ponte Nova. Não sou perito nessa área e 

foi solicitada uma vistoria na ponte junto ao setor competente. Até a presente data não 

temos nenhuma posição. Gostaria que o órgão competente fosse cobrado quanto a 

realização da vistoria. Peço a colaboração do presidente desta Casa. Obrigado.” A seguir, 

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

todos. Quero apresentar os números em relação ao emprego de Itapira. No mês de fevereiro 

existiu uma pequena reação. Coincidentemente há duas semanas houve a apresentação de 

um dos diretores da Usina sobre o projeto. Eles trataram das contratações e queimadas. No 

mês de fevereiro tivemos um saldo positivo. No setor da agropecuária houve 115 

contratações. Isso ajudou para que o município fechasse o mês de fevereiro com um saldo 

positivo. Ocorreram 126 novos postos de trabalho. Foi seguido pela construção civil com 

40 postos positivos de trabalho. Infelizmente a indústria de transformação fechou em um 

saldo negativo de 24 postos. Itapira está com 181 postos de trabalho positivos em 2016. É 

muito pouco, mas demonstra uma pequena reação em comparação as outras cidades da 

região. Amparo está fechando o mês de fevereiro com 85 postos de trabalho negativos. 

Mogi Guaçu está com 15 postos de trabalho negativos. Mogi Mirim está com 172 postos de 

trabalho negativos. A situação é complicada. O setor da agropecuária em nossa cidade está 

reagindo. Outro dado positivo é que no mês de fevereiro tivemos a contratação de 77 jovens 

através do primeiro emprego. É um dado muito importante. Queria destacar que no 

próximo sábado teremos a caminhada em comemoração ao Dia Mundial do Autismo. 

Haverá uma concentração defronte ao Hotel São Paulo a partir das 10 horas da manhã. 

Temos um movimento em nossa cidade chamado Orgulho Autista. Esse grupo tenta buscar 

esforços e união para o bem estar dessas pessoas. Todos estão convidados a participar. A 

cor predominante é o azul. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar a Lurdes 

Lovatto e todos aqueles que marcam presença nesta Casa. Primeiramente gostaria de dizer 

que a nossa feira noturna completará 2 anos de sucesso e aprovação pela população. Nesse 

festejo de 2 anos teremos o show do Tony Angelli. Convido a todos para marcarem 

presença nesse importante evento. Mais uma vez informo que nos dias 03 e 04 haverá o Dia 

do Rapa Tudo. Esse evento é organizado pela Prefeitura Municipal. Todas as Secretarias 



competentes estão envolvidas. Será recolhido todo e qualquer tipo de entulho. É um 

importante mutirão para evitar problemas de saúde. Pedimos o apoio da população. É um 

trabalho voluntário. Falando em praça esportiva, estive na Vila Dr. José Secchi. As 

melhorias estão sendo feitas naquela localidade. A população será beneficiada mais uma 

vez. Também sugeri melhorias na Praça Antonio Raimundo Batista. Essa praça é localizada 

entre as Ruas Pombo e Nhambú. São melhorias na parte de jardins e iluminação. Estamos 

pedindo uma reforma geral naquela praça. O padre Carlos Panassolo está completando 15 

anos de ordenação. Haverá uma missa solene às 19:00 horas. Deixo um enorme abraço ao 

Padre Carlos. Ele passou por Itapira e fez um importante trabalho na Matriz Nossa Senhora 

Aparecida. Outro assunto seria que no sábado passado foi aniversário de um grande amigo 

chamado Toninho Finelli. Ele era radialista na Rádio Clube de Itapira. Ele possui um 

trabalho na área musical de nossa cidade. Portanto, deixo registrado o meu enorme abraço a 

essa pessoa incrível. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente sobre a colocação da matéria 

vinculada nas mídias, na qual a Secretária Flávia Rossi rebateu, algumas informações foram 

trazidas pela oposição nesta Casa. Queria salientar que o senhor trouxe uma lei que foi 

aprovada por nós. Aprovamos no ano passado por unanimidade nesta Casa a lei nº 5.408 

que é o plano municipal de Educação. Se observarmos dentro da meta 6 do plano ela fala 

sobre o ensino integral. O senhor vai entender da legalidade. Até aconselho que o senhor 

leia a meta 6. Acredito que todas as palavras ditas para a Secretária, conforme muito 

próximo daquilo que trouxe nesta Casa, se confirme. Desse modo, não haverá nenhuma 

dúvida desse tipo. Nas palavras que o vereador Marcos Paulo se referiu a minha pessoa, 

primeiramente sempre quis a idoneidade do poder e da verificação. Em momento algum 

existiu uma acusação de ordem formal, mas sim o interesse da descoberta da realidade. Por 

várias vezes afirmei nesta Casa que essas investigações seriam boas. As minhas críticas 

foram contundentes pelas manobras para tentar barrar esse tipo de processo de apuração 

dos fatos. Sobre as informações de ordem privilegiada, na verdade isso não é sigiloso. 

Aquilo que o senhor disse apenas confirmou o que eu falei. Existiu uma intimação e é uma 

investigação criminal com ambos os vereadores envolvendo as circunstâncias hora 

mencionadas. Realmente existe um processo de investigação para se apurar os fatos. 

Quando o senhor diz sobre questões familiares, realmente meu irmão é delegado de polícia. 

Todos sabem exatamente disso. Ele é de uma seccional totalmente diferente. Fica um pouco 

leviana essa suposição sobre um delegado. O delegado de polícia é uma autoridade 

constituída. Não temos a necessidade de se chegar a uma situação dessas. Qualquer 

advogado pode consultar o processo. Não é sigiloso. Portanto, existe uma certa leveza. O 

que gostaria que o senhor soubesse é que o caso existe. Não estou aqui para tecer críticas. 

Estou aqui como membro da comissão. Aguardamos, com muita tranquilidade, o andar do 

processo. Tirando esses fatos, queria salientar a fala do vereador Carlinhos Sartori sobre a 

feira noturna. Realmente foi um achado do Zé Alair. Em um momento de tanta dificuldade 

econômica no país temos motivo para nos alegrar em relação a nossa cidade. A feira 

noturna é um sucesso. Temos muita felicidade em poder fazer gestão junto ao Secretário. 

Deixo meu abraço ao Zé Alair. 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. Passamos aos Projetos de Lei. 1º) Projeto de Lei nº. 0026/2016.- Em que o 

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

Denomina de 'Prefeito David Moro Filho' a Unidade de Atendimento Médico e 

Odontológico. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 

Projeto de Lei nº. 0027/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores à Casa de Repouso Allan Kardec. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Marcos Paulo da Silva 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 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 3º) PARECER nº. 

29/2016.- Ao Projeto de Lei nº 25/2016.- 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 25/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de imóveis, permutar áreas 

Municipais", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

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 29 de 

março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 4º) PARECER nº. 30/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 27/2016.- 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 27/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa de Repouso Allan 

Kardec", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 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 29 de Março de 2016. 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. 

5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Jonas Mendes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da 



Rocha Carvalho - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Luiz Monezzi, mais conhecido como Mazola da Vila Izaura. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0094/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Sueli Barbosa Marchiretto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0095/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vanderlei Fernando de Paiva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0096/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Santina Soliani Gonçalves Fontes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

29 de Março de 2016. 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 homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 

pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 10º) 

Requerimento nº. 0071/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes Piva 

Dalmolin, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 0072/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 

de Lourdes de Zago Lauri, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

19 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento nº. 0073/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Conceição Cavalaro, pelo transcurso de seu 89º aniversário de nascimento 

celebrado em 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento nº. 0074/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Dilma de Oliveira Guardia, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 16 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento nº. 0075/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Diva Longo Ferraz, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 12 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) Requerimento nº. 0076/2016.- Voto 

de Congratulação com o Pastor Presidente da Assembleia de Deus Antônio Orcini e com o 

Diretor da Semadi Pr. Elias Orsini, pela brilhante realização do 3º Congresso Unificado e 

Círculo de Orações. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em discutir a 

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



Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento nº. 0077/2016.- Voto de Congratulação com a Secretaria de Promoção 

Social e a Secretaria da Saúde pela realização do "Projeto Mulher Muito Mais". Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 0078/2016.- Voto de Congratulação com o 

Sr. Antônio Luiz da Rocha, o Toninho Finelli, renomado radialista da Rádio Clube de 

Itapira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 26 de março. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 0079/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Peretta, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 19 de março. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 19º) Indicação nº. 0077/2016.- Sugere reforma e melhorias nas praças 

esportivas e de lazer do Conjunto Habitacional "Dr. José Secchi". Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Indicação nº. 

0078/2016.- Sugere implantação de ponto de ônibus coberto na Rua Antônio Alves de 

Campos, próximo a Banca de Jornal, na Vila Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) 

Indicação nº. 0079/2016.- Sugere instalação de toldos ou outro tipo de proteção contra o 

sol e a chuva no corredor de espera da UBS da Vila Ilze. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Indicação nº. 

0080/2016.- Sugere implantação de ponto de ônibus coberto no bairro do Tanquinho, 

próximo a Igreja de Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Indicação nº. 0081/2016.- Sugere 

recapeamento asfáltico na Rua Sizi Vieira Cintra, na Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Indicação nº. 

0082/2016.- Sugere revitalização da praça "Antônio Raimundo Batista", localizada entre as 

ruas Pombo e Nhambú, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Indicação nº. 

0083/2016.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Brígida Breda 

Rosário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 26º) Câmara Municipal de Itapira: 

Convite para a Sessão Solene comemorativa ao Mês Municipal Espírita no dia 04 de abril 



de 2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Wilson Sidney Gomes Costa: Comunicado 

sobre a filiação do Vereador Marcos Paulo da Silva ao Partido Ecológico Nacional (PEN). 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Thomaz Antonio de Moraes: Protocolo sobre o 

processo de impeachment da presidenta da República Dilma Vana Rousseff. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 29º) Instituto Butantan: Ofício nº 02/2016. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. 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 0025/2016.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de 

imóveis, permutar áreas Municipais, e dá outras providências. 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 25/2016. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0027/2016.- Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa de Repouso Allan 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Chamei esse projeto de lei à Ordem 

do Dia de Hoje para que o mesmo fosse discutido e votado. Agradeço todos os vereadores 

por acolhem o meu requerimento, assim como todos os integrantes da Comissão. Sabemos 

que a instituição Allan Kardec realiza um importante trabalho. Alguns vereadores visitam o 

local com frequência. Sabemos que eles trabalham muito e necessitam de recursos 

financeiros. Peço o voto favorável a todos os vereadores. Gostaria que o prefeito olhasse 

com carinho essa entidade. A disponibilização de mais recursos após a metade do ano seria 

muito bem vindo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 27/2016. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0067/2016.- 

Voto de Congratulação com o Banco de Leite do Hospital Municipal de Itapira, pelos 15 

anos de atividades. 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 29 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0068/2016.- 

Voto de Congratulação com o Rotaract Club de Itapira, na pessoa do presidente Mário 

Porto, pelas comemorações da Semana Mundial do Rotaract. 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 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0070/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, 

para que informe esta Casa de Leis, sobre a situação dos aparelhos de Raios-X do Hospital 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Como todos sabem dos 

problemas que podem ocorrer nos estabelecimentos de ordem médica ou não, realmente 

tivemos uma peculiaridade nesses últimos dias. Trago a informação aos colegas sobre a 

desnecessidade desse requerimento. Nos dias 11, 12 e 13 aconteceram três quebras de 

equipamentos. Quebrou um aparelho de 25 anos, no qual era preferido entre os técnicos de 

raios-X. No dia seguinte ocorreu a quebra de outro aparelho. No dia 13 quebrou um 

aparelho de ordem portátil. Passaram-se 15 dias e o aparelho mais novo foi concertado. Ele 

está em plena atividade. O aparelho mais velho necessita de maior atenção, pois não 

estamos conseguindo achar a peça de reposição. O aparelho portátil também já foi 

concertado. As pessoas estão sendo atendidas. Vale salientar que em momento nenhum as 

pessoas foram deixadas de serem assistidas. Elas foram conduzidas até a Santa Casa de 

Misericórdia para a realização dos exames. Alguns exames necessitam de medicação 

antecipada. Exemplo disso seria o exame de coluna. Os exames eletivos foram remarcados. 

Já estão sendo atualizados. Logo em breve o aparelho mais antigo estará concertado... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Vereador, quanto tempo está 

quebrado o aparelho antigo?... Continuando o orador: Conforme estive conversando com 

a Secretária Rosa, acredito que foi o primeiro a quebrar. Ele quebrou no dia 11 desse mês. 

O Dr. Paulinho está presente e pode concordar com o que estou dizendo. É importante 

salientar que alguns exames foram remarcados, mas em momento nenhum as pessoas foram 

deixadas de ser assistidas. Tudo está sendo reestabelecido. Por esse motivo esse 

requerimento é desnecessário. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fiz o requerimento e seria bastante esclarecedor dizer 

que ocorreram problemas. Você pegar uma paciente com fratura de fêmur e levar até o 

Hospital é muito difícil. Necessita-se de ambulância, profissionais e muita atenção. Não é 

um problema pontual. Nenhuma pessoa idosa aceitaria uma situação dessas... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Conforme relatado pelos 

próprios colegas do senhor, as pessoas que chegaram em situação emergencial foram 

atendidas. Caso a conduta médica do colega não tenha requisitado, isso tem que ser 

denunciado. Isso cabe ao senhor como vereador denunciar o colega que não requisitou esse 

tipo de exame. Se a Secretaria omitiu a fazer esse tipo de exame... A própria Secretaria 

garantiu que nas situações emergenciais medidas fossem tomadas. Caso a senhora não 

tenha sido atendida adequadamente, a conduta médica desse profissional deve ser 

denunciada. Cabe uma denúncia ao CRM... Continuando o orador: Como vou denunciar 

no CRM, vereador, se a coisa está acontecendo durante várias semanas? O senhor quer que 

cada caso seja direcionado ao CRM? Não é assim que funciona. São questões não pontuais 

e essenciais. Estamos discutindo uma questão essencial. O senhor é da área de Saúde. 

Muitas pessoas necessitam desse tipo de serviço. A resposta do senhor não condiz com a 

situação que as pessoas vivenciaram no Hospital Municipal. O senhor já deu sua resposta. 

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



Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 70/2016. Aprovado menos três 

votos dos Vereadores Srs. Maurício Cassimiro de Lima, Joilson Batista Militão da Silva e 

Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “O que senti seria que foi somente uma interrupção breve e pouca 

danosa ao serviço básico. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Votei favorável a matéria. Vale ressaltar que recebi algumas 

reclamações nesse sentido. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0076/2016.- Voto de Congratulação com o Pastor 

Presidente da Assembleia de Deus Antônio Orcini e com o Diretor da Semadi Pr. Elias 

Orsini, pela brilhante realização do 3º Congresso Unificado e Círculo de Orações. Autoria: 

Joilson Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0077/2016.- Voto de Congratulação com a Secretaria de 

Promoção Social e a Secretaria da Saúde pela realização do "Projeto Mulher Muito Mais". 

Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Março de 2016. 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. 


