
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 de setembro 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. Venho fazer algumas 

indagações nesta Casa. Seria uma boa oportunidade de observarmos o porquê dessas falhas 

cruciais, principalmente no setor da Saúde. É público e notório que há meses os PPAs estão 

sem as fitas para medir a glicemia dos pacientes. Essa dificuldade está presente há meses. 

Existe um trabalho onde a Secretaria Municipal de Saúde tem que informar o Ministério da 

Saúde sobre os hipertensos e diabéticos. É muito importante sabermos de que forma a 

Secretaria de Saúde está informando o governo. Os pacientes não estão tendo a 

oportunidade de ter o controle da diabetes porque está faltando a fita de exame. Gostaria 

que as explicações fossem dadas para a população. Certamente estão informando dados que 

podem ser questionados. Também gostaria de dizer que em 2013 estivemos no Della Rocha 

e o prefeito municipal falou para as pessoas que elas seriam assistidas no PPA do Flávio 

Zacchi devido a dificuldade de locomoção. Pude conversar com uma funcionária do Flávio 

Zacchi e realmente algumas pessoas passaram para o bairro. Outra parte continua no Flávio 

Zacchi. É uma política que deve ser interrogada. Os moradores estão reclamando há muito 

tempo. É extremamente importante esse assunto. Uma resposta deve ser disponibilizada. 

Será que mudaram a política sem passar as informações para a população? Os moradores 

daquela localidade estão indignados. É mais fácil andar 150 metros do que andar 1 ou 2 

quilômetros. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Vou colocar uma situação. Estive visitando o bairro 

Morada Nova e o Rafael Canivezi me cobrou. Ele disse que o sinal de televisão é fraco. 

Logo em seguida o prefeito acabou atendendo a situação. Infelizmente o prefeito prometeu 

para eles que na primeira quinzena de setembro o sinal estaria normal. O prefeito iria 

aumentar a frequência do sinal no Della Rocha, mas até a presente data nada foi feito... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Isso consta no site da 

Prefeitura. É muito importante essa informação... Continuando o orador: Infelizmente o 

prefeito não está atendendo a ligação dos moradores daquele bairro. Falando da UBS do 

Bráz Cavenaghi, quando foi negado o pedido da UBS do Jardim Raquel... Seria construída 

próximo ao Assad Alcici com o Della Rocha. A administração falou que não atenderia 

porque não havia necessidade. Muitas pessoas caminham uma enorme distância para ser 

atendidas nos postos de saúde. A administração deve fornecer respostas para a população. 

Outro requerimento dará entrada nesta Casa. O prefeito fala que vai aumentar moradias no 

Jardim Raquel próximo onde tinha prometido uma UBS. Como as pessoas daquela 

localidade serão atendidas? O bairro do Cubatão está se expandindo, mas a área da Saúde 



está estagnada. Não vemos discussão sobre o aumento da área da Saúde. Peço o apoio de 

todos os vereadores em relação ao requerimento. Na Rua João Galizoni está ocorrendo a 

poda de árvores. Os galhos das árvores não estão sendo retirados. A população está 

reclamando dessa situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. A falta periódica de fitas para 

glicemia e outros insumos no serviço municipal de Saúde não é inerente ao atual governo. 

Sempre existiu e sempre vai existir. É uma característica própria do sistema de Saúde de 

um país populoso e pobre. Sobre a proliferação de postos de saúde na cidade, queria 

lembrar que no passado um médico andava 4 horas no lombo de um burro para atender um 

paciente. Acredito que muita coisa tem melhorado. Devagar vamos conseguindo melhorar. 

Queria comentar brevemente sobre um estrago que um foco de fogo fez em nossa cidade. 

Ele destruiu parte de um monumento vivo de nossa cidade. Seria o bambuzal centenário 

que sombreia a estrada do Brumado. Queria deixar meu agradecimento às pessoas de bem e 

equipes que combateram o fogo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente. Primeiramente, quando falamos em postos de saúde queria 

lembrar que Itapira é uma das cidades que possui o maior número de UBSs, além da 

implantação de PSFs. Cidades como Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Amparo e Serra Negra tem 

um índice menor e uma quantidade menor de UBSs. Entendemos a demanda e a criação, 

mas também temos política de ordem credenciada como o programa Saúde Família. Em 

nível de UBSs estamos muito bem assistidos. Sobre a fita de diabetes, queria dizer que os 

aparelhos usados para a glicemia são da Johnson. A Johnson está com um problema 

relacionado a entrega das fitas. Estamos tentando acertar a situação, mas a compra de fitas 

não é simples. Cada aparelho tem a sua fita própria. A Johnson não está fazendo a entrega 

das fitinhas para que se possa levar aos usuários. Mesmo assim, a Secretaria vem buscando 

os recursos para que ninguém fique desemparado. Gostaria de citar a morte de nosso 

companheiro Serginho Cavenaghi. Ele vem de uma família que estimo. Ele faleceu no 

sábado. Ele trabalhou dentro do setor público por muitos anos. É uma pessoa de extrema 

competência. Queria deixar meus pêsames a todos os familiares e amigos do Serginho. Ele 

lutou contra um câncer durante muito tempo. Sempre estava alegre e de bem com a vida. 

Até o fim de sua vida ele tinha esperança e fé em Deus. Queria deixar meus sentimentos a 

todos os familiares do Serginho. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente queria alertar o líder que não existe somente a marca 

Johnson de fita para diabetes. Pelo o que o próprio companheiro César da Farmácia me 

informou não está faltando nas farmácias. É uma justificativa que deve ser explicada para a 

população. Concluímos que é uma ingerência nesse sentido... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: O senhor é médico e tem uma formação 

diferenciada na área. Cada aparelho tem as suas próprias fitas. A Prefeitura tem os 

aparelhos específicos para isso. Podem existir outros tipos de aparelhos, mas alguns não são 

compatíveis com aqueles que são usados pela Prefeitura Municipal... Continuando o 

orador: Também queria deixar o meu pesar aos familiares do Serginho. Trabalhei com ele 

na administração do Cassimiro. O Serginho sempre me ajudou a fazer política. Ele resolvia 

o problema no gabinete. O que me trouxe a esta tribuna seria em relação as eleições 



municipais. Gostaria de desejar sorte a todos meus amigos. Não posso dizer que os 9 vão 

retornar a esta Casa, mas queria desejar toda felicidade a vocês. Acredito que 3 ou 4 

vereadores vão retornar. É uma das eleições mais difíceis da história. 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 ao Projetos de Lei. 1º) Projeto 

de Lei nº. 0056/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Denomina de "Pôr do Sol" a Praça localizada no 

bairro Nenê Cega. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei passamos 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. 2º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Cavenaghi. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 3º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00341/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Wilma Giovelli Belli. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. Maurício 

Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Queria deixar 

meus pêsames aos familiares e amigos do Sérgio Cavenaghi e Wilma Giovelli. Que Deus 

esteja com eles. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Deixo meus sentimentos aos familiares dos falecidos. Tive o 

privilégio de trabalhar com o Paulo Sérgio Cavenaghi nas repartições do Hospital 

Municipal. Lembro-me que qualquer coisa que precisávamos na área da enfermagem o 

Sérgio sempre nos atendeu. Irá fazer muita falta. Obrigado.” 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. 4º) 

Requerimento nº. 00343/2016.- Voto de congratulação com o Padre Ademir Bernardelli, 

fiéis, festeiros e organizadores da festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Requerimento nº. 00344/2016.- Requer oficiar a Secretaria de Saúde, 

solicitando informações sobre a falta de um médico pneumologista no Cais "Irmã 

Angélica". Autoria. César Augusto da Silva. 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 27 de Setembro de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento nº. 00345/2016.- Requer do 

Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 316/14, que sugere dotar de corrimão a 

escadaria da Delegacia de Polícia localizada na Rua Duque de Caxias. Autoria. Marcos 



Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Requerimento nº. 00346/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 

139/15, que sugere reforma na quadra de esportes do Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 

Requerimento nº. 00347/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, 

solicitando informações sobre a construção da UBS do Jardim Raquel. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. 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 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Indicação nº. 00223/2016.- Sugere a identificação de um ponto de ônibus 

existente na Rua Santo Malandrim e substituição por ponto coberto. Autoria. Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 27 de Setembro 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: 10º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Convite para o mês 

da Campanha de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama conforme programação em 

anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro 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 Requerimento nº 00328/2016.- Requer oficiar a empresa Artmóveis 

solicitando informações quanto ao número de funcionários em atividade na unidade de 

Itapira. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 328/2016. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00330/2016.- Requer levar a 

Plenário para discussão e votação os Projetos de Leis que se encontram parados nas 

Comissões Permanentes. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 330/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00344/2016.- 

Requer oficiar a Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre a falta de um médico 

pneumologista no Cais "Irmã Angélica". Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00347/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e 

Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre a construção da UBS do Jardim Raquel. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro 



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. 


