
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 de abril de 2018. Presidente: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2ª 

Secretária: ELISABETH DONISETE MANOEL. À Hora Regimental, verificando-se 

pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 

ANTONIO MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE 

MANOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA 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 primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a 

todos em nome do Junior Maniezzo. Seja bem vindo. Hoje começo a minha fala dizendo 

que ontem pude participar da audiência pública realizada na Casa da Cultura e a mesma 

estava relacionada ao Plano Decenal de Assistência Social de Itapira. Parabenizo todos os 

envolvidos em nome do Tiago Fontolan, Secretário que está batendo muito bem na 

Secretaria competente. Também quero externar a minha solidariedade com meus colegas de 

trabalho do Hospital e PPAs, pois diante de tantos comentários e críticas destrutivas nas 

redes sociais... Muitos funcionários dão suas vidas para salvar outras vidas, colocando a 

própria vida em risco. O que pude ver no vídeo postado foi um corredor cheio de pessoas 

aguardando para serem atendidas. Somente vi um médico disponibilizando atendimento 

médico, no qual deveria estar dando atendimento dois clínicos e um pediatra. Deveria 

também ter um enfermeiro na recepção do Pronto Socorro a fim de realizar a famosa 

triagem. Vale ressaltar que essa situação é obrigatória. Deveria também ter segurança. Essa 

situação foi solicitada por minha pessoa em fevereiro de 2018. Sugeri ao senhor prefeito a 

contratação de seguranças para atuar na recepção do Hospital Municipal. Não fui atendida e 

muito menos meus colegas. A segurança é responsável em fazer a organização dentro do 

Pronto Socorro. É muito importante essa situação. Sei que as equipes de Saúde estão 

trabalhando com números reduzidos de funcionários e esses pobres coitados, muitas vezes, 

trabalham com a falta de medicamentos, equipamentos adequados, dentre outras situações. 

Muitos são criticados severamente. Sei que muitas vezes os usuários ficam irritados e 

acabam descontando a raiva nos funcionários que em sua maioria ganham apenas cerca de 

R$ 1.400,00 reais por mês. Alguns funcionários saem de um plantão e vão para outro e 

mais outro a fim de melhorar seus ganhos no mês. Cadê a defesa de nossa Saúde? Cadê as 

horas extras que foram prometidas? Até quando eles vão esperar o tão sonhado Plano de 

Cargos e Carreiras? Vejo os PPAs nas sextas feiras. Muitos médicos cubanos não dão 

atendimento. O pessoal que seria atendido nos PPAs acaba fazendo lotação no Pronto 

Socorro. Senhor prefeito e caros colegas, olhem com mais carinho para seus funcionários. 

A Saúde é tudo. Temos uma Prefeitura omissa. Por último, gostaria de parabenizar a 

Secretaria da Saúde quanto a uma situação. Teremos o mês da carreta que faz a 

mamografia. Essa situação colabora para a diminuição de pessoas nas filas de espera. Do 

dia 02 até 19 de maio o pessoal da carreta estará realizando atendimento direcionado aos 

nossos cidadãos itapirenses. O pessoal do PPA está fornecendo as informações. Obrigada.” 

A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA 



RAPOSO: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os alunos e os cidadãos 

presentes em nome de minha amiga Janaina. Fiquei sabendo através das redes sociais sobre 

a vinda da carreta Mulheres do Peito. Ela estará no pátio do Hospital Municipal no dia 02 

até 19 de maio. Como vereadora e procuradora pensei o seguinte: E aquelas pessoas que 

por algum motivo ou outro não conseguiram passar pelas UBSs de nossa cidade? Não é 

desleixo. A nossa vida é muito corrida. Vida de mulher não é fácil. Estou aqui e peço o 

apoio de todos os vereadores para assinar o requerimento. Esse tipo de doença não escolhe 

a idade. Essa doença é silenciosa. Por esse motivo fiz um vídeo falando sobre o assunto. As 

mulheres devem realizar o exame. Caso perceberem alguma coisa diferente, procurem um 

profissional o mais rápido possível. O exame preventivo deve ser feito. Quantas e quantas 

mulheres têm as suas vidas ceifadas devido a esse tipo de doença? Vamos combater esse 

mal através de ações preventivas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima: A carreta possui uma cronologia e uma determinada demanda. As unidades 

básicas vão direcionando os casos mais urgentes. Obviamente que abrindo um espaço é 

possível realizar mais exames. A demanda livre é um pouco controlada. Não é chegar e 

fazer o exame. Haverá uma triagem. Muitas vezes o paciente deve passar nas UBSs para 

somente depois realizar os exames necessários. Existem graus de necessidade. Com toda 

certeza as palavras de vossa excelência sobre o assunto são muito cabíveis... Continuando 

a oradora: Com o apoio de todos os vereadores vamos aprovar esse requerimento. É de 

suma importância essa situação. Uma vida não pode ser ceifada antes do tempo. É uma 

forma de prevenção. Parabenizo o deputado pela ação. Foi ele que trouxe essa carreta. Que 

a bancada da situação leve os cumprimentos ao deputado. É isso mesmo. Mulher deve ser 

cuidada. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Aos alunos do Anglo, em nome do Matheus, parabenizo a 

vinda de todos nesta noite. Tivemos na última semana a presença de vários vereadores em 

uma reunião sobre a situação e o projeto de lei que se encontra nesta Casa a respeito das 

mudanças do Fundo Municipal de Previdência. Cada vereador teve a oportunidade de 

conversar e tirar dúvidas. As pessoas que aqui vieram foram muito solícitas e tecnicamente 

fizeram uma abordagem sobre aquilo que estudaram no mês de setembro até dezembro. 

Gostaria de falar para todos os servidores municipais, sendo ativos, aposentados e 

pensionistas, que nós da Câmara temos o dever de prestar esclarecimentos a todos esses 

servidores. Vale ressaltar que é nossa função e aqui será votado um projeto que está 

diretamente relacionado a vida e o futuro de cada servidor. Tive a oportunidade de falar 

com o senhor presidente desta Casa sobre um projeto de resolução em que nós estaremos 

alterando o Regimento Interno. O projeto solicita que o Fundo Municipal venha prestar 

esclarecimentos quadrimestralmente no decorrer do ano. Já vem o pessoal da Saúde, 

Fazenda e nada mais correto que esta Casa também solicite a presença do Fundo Municipal. 

É uma forma de fiscalizar. É importante essa situação, pois estamos presentes nesta Casa 

temporariamente. Amanhã nenhum de nós pode estar presente nesta Casa. É importante 

essa situação. Peço para que todos os vereadores assinem a matéria. É uma forma de 

fazermos com que o servidor público se sinta representado nesta Casa. Temos vários 

vereadores servidores nesta Casa. Que os servidores possam se sentir representados. A cada 

4 meses o Fundo Municipal deve apresentar suas finanças. Os próximos vereadores vão 

cobrar as prestações de contas a cada 4 meses. Falo isso porque tivemos uma discussão 



durante a semana e o que ficou bem claro para o pessoal é que não é correto a Prefeitura 

enviar parcelamento relacionado ao Fundo. Foi uma posição formal da pessoa que esteve 

nesta Casa. Reforço isso porque aprovamos em 2016 um projeto de lei relacionado ao 

parcelamento. Colocamos uma emenda onde a cada período mensal o Fundo e a Prefeitura 

iriam trazer os números e posicionamentos financeiros até esta Casa. Sabem quantas vezes 

eles enviaram os papeis a esta Casa? Nenhuma vez. O prefeito está descumprindo uma lei 

onde assinou e chancelou. Esperamos que esse projeto seja aprovado. Peço a colaboração 

de todos os vereadores desta Casa de Leis. É uma forma de os vereadores cobrarem a 

fiscalização. 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 a Sra. Vereadora MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 10 de Abril de 2018. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do Primeiro Secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Veto. 2º) Veto Parcial ao 

Autógrafo nº 17/2018, ao Projeto de Lei nº 13/2018, que Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Veto, o Sr. Presidente passa à leitura do 

Projeto de Resolução. 3º) Projeto de Resolução nº. 003/2018.- Em que o Sr. Bancada 

Oposição submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o inciso 

VI ao Art. 24 da Resolução 153 - Regimento Interno da Câmara Municipal, conforme 

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

Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo 

mais Projetos Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 4º) Projeto de 

Lei nº. 0022/2018.- Em que o Sr. Professora Marisol submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a criação da carteira de identidade funcional 

para os professores concursados da rede municipal de ensino. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Projeto Lei passamos à 

Emenda. 5º) Emenda Aditiva/Supressiva de nº. 001/2018 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2018.- Acrescenta e suprime-se dispositivos ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2018, que “Dispõe sobre o Plano de Custeio do FMAP – Fundo 

Municipal de Aposentadoria e Pensões, sobre a segregação da massa de segurados e dá 

outras providências.”. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2018.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Benedita Rosa da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0096/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eliete Maciel Rosário, mais conhecida 

como Lelete. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0097/2018.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Gumercindo Vitorino do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0098/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Nochi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0099/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

José Alves de Aguiar. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2018.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Jandira Molão Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00101/2018.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zilda da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

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. 13º) Requerimento nº. 0093/2018.- Voto de Congratulação 

com a direção e integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 109 anos de 

fundação. 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 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 14º) Requerimento nº. 0094/2018.- Oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal, para que determine a EPPO Ambiental, empresa responsável pela limpeza 

pública no município, que faça a coleta de lixo nas ruas do bairro dos Limas. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 15º) Requerimento nº. 0095/2018.- Oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria 

Municipal de Saúde, para que disponibilize ao menos dois dias da carreta de mamografia 

para atendimento de pacientes não cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde. Autoria. 

Professora Marisol. 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 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 16º) Requerimento nº. 0096/2018.- Oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, solicitando informações sobre o Fundo Municipal de 

Proteção Animal. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 17º) Requerimento nº. 0097/2018.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, informações sobre as indicações nº 2/18 e 3/18, que sugerem, respectivamente, 

implantação de iluminação pública e construção de galerias no Condomínio de Chácaras 

Recreio Cima, no bairro do Tanquinho. Autoria. Professora Marisol. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 18º) Requerimento nº. 0098/2018.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Rogéria Riboldi Guerreiro, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 19º) Requerimento nº. 

0099/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Elete Stringuetti Cavenaghi, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00100/2018.- Voto de Congratulação com a Sra. Beatriz Porcelli Gardinalli, pelo transcurso 

de seu 82º aniversário de nascimento celebrado dia 15 de abril. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 21º) 

Indicação nº. 00123/2018.- Sugere ao Sr. prefeito, estudos objetivando a instalação de 

iluminação pública na estrada municipal "Orlando de Andrade", no trecho ainda não dotado 

de tal melhoria. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 22º) Indicação nº. 00124/2018.- Sugere instalação de 

redutor de velocidade tipo lombada na estrada municipal "Orlando de Andrade", nas 

proximidades da Igreja São João Batista, bairro dos Pires. Autoria. Luan Rostirolla. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 23º) Indicação nº. 

00125/2018.- Sugere execução de recapeamento asfáltico na Rua Marechal Castelo Branco, 

na Vila Ilze. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 24º) Indicação nº. 00126/2018.- Sugere melhorias na Rua José Ivalt Fernandes, 

Penha do Rio do Peixe. Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 25º) Indicação nº. 00127/2018.- Sugere realização de 

estudos objetivando a construção de calçadão ao longo da Rua Ari Wilson Cremasco, 

começando defronte à Rodoviária até o acesso ao bairro Nosso Teto. Autoria. Luan 

Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00128/2018.- Sugere recapeamento asfáltico na Avenida Nelson Orcini, 

acesso a Eleutério. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 27º) Indicação nº. 00129/2018.- Sugere ao SAMA estudos 

para correta destinação final de vasilhames, tambores e outros tipos de materiais utilizados 



no acondicionamento de agrotóxicos. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 28º) Indicação nº. 00130/2018.- Sugere 

instalação de semáforo no cruzamento das avenidas Com. Virgolino de Oliveira e São 

Paulo com a Rua Jacob Audi. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 29º) Indicação nº. 00131/2018.- Sugere 

construção de calçada no final da Rua José Domingos Porcini, acesso ao Distrito Industrial 

de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 30º) Indicação nº. 00132/2018.- Sugere 

construção de estação de captação e tratamento de água em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00133/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor 

competente a elaboração de um projeto para construção de área de lazer na região do 

Córrego do Coxo. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 32º) Indicação nº. 00134/2018.- Sugere instalação de 

semáforo no cruzamento das Ruas Joaquim Alves da Silva e Santo Breda, principal acesso 

a Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 33º) Indicação nº. 00135/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos com o objetivo de implantar uma feira municipal permanente de 

artesanato e produtos naturais. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 34º) Indicação nº. 00136/2018.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar a instalação de um bicicletário na Praça Bernardino de Campos. 

Autoria. Luan Rostirolla. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00137/2018.- Sugere a manutenção das passarelas metálicas 

existentes no trecho da Avenida dos Italianos. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 36º) Indicação nº. 00138/2018.- Sugere ao Sr. 

prefeito, estudos para a instalação de iluminação pública na estrada municipal "Antônio 

Canavezzi", no trecho conhecido por "Lemes". Autoria. Beth Manoel. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 37º) Indicação nº. 00139/2018.- Sugere serviços 

de roçagem e limpeza na escadaria próxima à Casa do Pão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 38º) Indicação nº. 

00140/2018.- Sugere melhorias na Praça José Soares, bairro Penha do Rio do Peixe. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 



Presidente. 39º) Indicação nº. 00141/2018.- Sugere serviços de roçagem e limpeza de 

galerias na estrada "Aparecido Galdi", acesso de Eleutério a Sapucaí (MG). Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00142/2018.- Sugere construção de rampa de acesso para cadeirantes na 

Escola Municipal "Diva Magalhães Raymont", na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00143/2018.- Sugere serviços de roçagem e limpeza, bem como reparos na 

iluminação da praça "Hebert de Souza" (Complexo Betinho), no Parque São Francisco. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 42º) Indicação nº. 00144/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

instalação de iluminação pública no bairro dos Limas, no trecho ainda não dotado de tal 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Presidente. 43º) Indicação nº. 00145/2018.- Sugere estudos para 

instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na Av. José Rocha Clemente, Istor 

Luppi. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 44º) Indicação nº. 00146/2018.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos junto à 

Secretaria Municipal de Educação, objetivando incluir na grade curricular das escolas 

municipais, a matéria Educação Ambiental. Autoria. Toninho Marangoni. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 45º) Câmara 

Municipal de Mogi Mirim: Cópia do Requerimento nº 148/2018, de autoria do nobre edil 

Luis Roberto Tavares. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 46º) SAAE Itapira: Respostas 

em atenção ao Requerimento nº 42/2018 e 52/2018. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Presidente. 47º) Câmara Municipal de Lindoia: Agradecimento pela manifestação de 

apoio apresentado no endosso ao ofício 67/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 48º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Respostas em atenção a Indicação 9/2018. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 49º) Ministério da Educação. Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM016110/ 2018: Informações 

sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 277.195,31. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - 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 0092/2018.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Educação, 

solicitando informações quanto ao não cumprimento da Lei Complementar nº 5.343, de 17 

de dezembro de 2014, que prevê a gratificação de 10% pelo exercício de docência a alunos 

portadores de necessidades especiais. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a 

todos. A lei foi feita para ser cumprida. Fiz esse requerimento porque passo mais de 10 

horas na unidade escolar e as minhas colegas tem reclamado e feito todo o processo de 

encaminhamento até a Secretaria Municipal de Educação para receber essa gratificação. Foi 

aprovado no ano de 2014. Caso estivesse como vereadora no passado não deixaria passar 

esse parágrafo terceiro. Gostaria de ler o referido parágrafo. (A seguir, a vereadora faz a 

leitura do parágrafo 3º da referida lei.) Antes dessa lei de 2014 era somente apresentar. Já 

existe o sistema do cadastro. Como é cadastrado um aluno com deficiência? Quem tem 

acesso? É a própria Secretaria. Ninguém vai pegando um cadastro e colocando. Isso é um 

assunto sério. Não vou citar nomes, mas queria deixar claro que devem tomar muito 

cuidado com isso. Caso chegar ao ouvido de determinados pais, muitos processos podem 

acontecer. Esse parágrafo foi deixado pela ex-secretária de Educação, Sra. Flávia Rossi. Ela 

colocou anualmente. Gostaria de saber o porquê de judiar das professoras para fazer todo o 

processo novamente. É uma coisa desagradável para com a família. (A seguir, a vereadora 

faz a leitura do parágrafo 4º da referida lei.) Não vai correr o perigo... Por que recebem essa 

gratificação? Porque as professoras elaboram todo trabalho pedagógico diferenciado. Não é 

somente colocar o aluno em sala de aula. Deve ser disponibilizado um material didático de 

acordo com cada necessidade. O aluno deficiente também deve trabalhar o relevo. Ele não 

vai estar dentro da sala de aula fazendo outra coisa. Ele está dentro do contexto e da grade 

curricular. A educação é para todos. Inclusão não é somente colocar o aluno em sala de 

aula. Por esse motivo existe a gratificação. São poucos professores que recebem 

gratificação. Existem algumas deficiências de aprendizagem que não se enquadram nessa 

situação. Apesar da professora possuir um olhar diferenciado, existe todo trabalho que deve 

ser desenvolvido. Foi passado nesta Casa. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em relação a esse 

requerimento, assinei junto e quando foi discutido no passado nunca fomos questionados ou 

nenhuma professora veio até aqui de 2014 até poucos meses atrás. Ninguém reclamou que 

tinham tirado os 10%. Então, em relação a isso nunca ninguém nos questionou. Em relação 

ao que está sendo feito, é dessa legislatura. Aprovei o projeto em 2014, mas o que está 

acontecendo é de alguns meses atrás. Qual é a maior preocupação desse projeto? É bom os 

10 vereadores saberem que a necessidade do especialista aprovar em relação aqueles 3 itens 

que vossa excelência leu, cria uma enorme celeuma. Quando se exige do profissional 

especialista é bom a população e os dez vereadores saberem que o médico neuropediatra, 

Dr. Sardinha de Mogi Mirim, que atendia as crianças do município, não está atendendo. 

Hoje o município de Itapira, caso você queira uma avaliação de um especialista, a única 

forma que a família tem para não prejudicar o professor é pagando porque não existe mais o 

atendimento desse tipo de profissional. Fui verificar essa situação e acabei ficando 

estarrecido. Era o único profissional que atendia todas as crianças da municipalidade. É 

bom discutirmos essa situação. Falei há duas semanas sobre os problemas das crianças 



deficientes. As crianças que eram atendidas pelo projeto Beija Flor não estão sendo 

atendidas. Simplesmente acabou da noite para o dia. Hoje todas as crianças com problemas 

dentro das escolas são atendidas somente por duas psicólogas da municipalidade. São mais 

de 8 mil alunos. Como fica a situação?... Aparte concedido a Vereadora Sra. Marisol de 

Fatima Garcia Raposo: Confirmo e vivencio o que vossa excelência disse. É um 

verdadeiro absurdo. São mais de 5 mil alunos. Onde está a educação para todos? Falar é 

lindo e maravilhoso, mas na pratica deixa muito a desejar... Continuando o orador: Não 

existe um planejamento do município para a Educação. Essa é a grande verdade. Duas 

profissionais estão se desdobrando porque não tem condições de atendar a demanda. Deixo 

um recado para quem é responsável pelo assunto. Algumas entidades já estão inseridas no 

marco regulatório. Sabe o que falta, Maurício? Boa vontade do prefeito e da Secretária de 

Educação em contratar profissionais. Vale ressaltar que dispensaram alguns profissionais 

do projeto Beija Flor. Prejudica o professor e o aluno. É má gestão e incompetência na 

Educação. Não existe outra palavra para isso. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 92/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Quando a Marisol falou sobre o assunto acabei 

ligando para o prefeito. Ele disse que ligou para a Nadir e depois não consegui mais falar 

com ele. Acho que o certo é constatarmos o que está acontecendo. A presença da Secretária 

de Educação nesta Casa de Leis seria de fundamental importância. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que as palavras que 

vossa excelência usou na semana passada, vou assinar junto. Esta Câmara, Dirceu, não 

serve para porcaria nenhuma. Os dez vereadores. O senhor tem a presença do prefeito, pois 

tem acesso mais fácil. Se ele falou isso para o senhor, acredito que ele mentiu para você, 

Dirceu. Não estamos falando mentira nesta Casa. Temos uma professora nesta Casa. Acho 

que ela tem um pouco de respeito e gabarito para poder fazer um requerimento. Alguém 

está mentindo. Se ele disse ao senhor que está normal, não estaríamos discutindo o assunto 

nesta Casa. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “O vereador Dirceu está 

fazendo um requerimento de ordem verbal aos senhores vereadores. Segundo o artigo 38, 

inciso 36, ele está solicitando a convocação da Secretária de Educação para uma conversa 

junto aos vereadores. Peço para que vossa excelência elabore e formalize o requerimento 

junto aos funcionários desta Casa.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo o interesse de vossa excelência, mas o próprio 

requerimento já versa sobre o assunto. Basta o prefeito responder o requerimento. É o 

assunto em tela... Luis Hermínio Nicolai: Acredito que a ideia do vereador Dirceu é boa. 

O prefeito deve responder de qualquer forma. Sugiro que a presença dela seja apreciada por 

todos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Até presenciei o vereador ligando para o prefeito. Dirceu, tenho 

provas sobre o assunto. Passo mais de 10 horas dentro das salas de aula. Vivencio o 

problema em sala de aula. Em todas as vezes que ligam na Secretaria de Educação alegam 

que estão validando.” Não havendo mais nenhum vereador para justificar, o Sr. 

Presidente coloca em votação a solicitação do nobre vereador Sr. Dirceu de Oliveira, 

que solicita a presença dos representantes da Secretaria de Educação da 

municipalidade a fim de prestar melhores esclarecimentos sobre o assunto nas 



dependências da Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 

2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. 2º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0093/2018.- Voto de Congratulação com a direção e integrantes da 

Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 109 anos de fundação. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro 

de Lima - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0095/2018.- Oficiar o Sr. 

Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde, para que disponibilize ao menos dois dias da 

carreta de mamografia para atendimento de pacientes não cadastrados nas Unidades 

Básicas de Saúde. Autoria: Professora Marisol. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo a importância desse requerimento, Marisol, 

quando vossa excelência fala uma única palavra. Gostaria de ouvir do Luan, líder atual do 

prefeito, e do Dr. Maurício que também foi líder do prefeito nos últimos 4 anos e meio que 

antecedeu a nossa legislatura. Abro um espaço para vossas excelências a fim de responder o 

meu questionamento. Queria saber da municipalidade sobre como são feitos os 

atendimentos... A Beth sabe muito bem o que estou falando. Como é feito o atendimento de 

exame de mamografia nos bairros que não são cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde? 

Beth, você trabalhou e reside na Vila Izaura. Você sabe muito bem o que estou dizendo. 

Temos várias ruas na Vila Izaura onde muitas pessoas ainda não foram cadastradas 

adequadamente... Aparte concedido para a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel: 

Esse pessoal é atendido através de uma abrangência. Portanto, esse pessoal é cadastrado... 

Continuando o orador: Surgem importantes questionamentos. Será que essas pessoas vão 

ser inseridas no programa da carreta das mamografias? São áreas de abrangência, mas 

quem realiza a visita são as agentes de saúde do município. Essas agentes de saúde 

desempenham um excelente papel. Essas pessoas não estão cadastradas nas Unidades 

Básicas de Saúde. É problemático. As pessoas são cadastradas, mas não possuem 

entendimento médico. Vamos fazer um levantamento de quantas pessoas da Vila Ilze estão 

cadastradas. O pessoal do bairro Jardim Raquel está esperando a construção de uma 

Unidade Básica no referido bairro. O ex-vereador Marquinhos fez requerimento, indicações 

e o prefeito falou que estava dando andamento, mas até a presente data nada foi feito. É 

complicada essa situação. Esperamos que tomem medidas para que o benefício seja 

concretizado. Outra promessa que gostaria de deixar registrada é que o pessoal do Della 

Rocha I, II e III ainda está sendo atendido no bairro do Brás Cavenaghi. Qual foi a proposta 

do Paganini em 2013 quando aconteceu um acidente com morte no bairro Della Rocha? É 

bom o Luan vir a esta tribuna para responder esses questionamentos. Ao invés de tentar 

corrigir ou impedir a minha fala, venha a esta tribuna para responder os meus 

questionamentos. O senhor é líder do prefeito. Quando o senhor se silencia, você está sendo 

conivente com a situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. O Dr. Rafael fez alguns 

questionamentos. Inclusive a vereadora Beth foi muito clara em relação a isso. Hoje cada 

Unidade Básica de Saúde possui seus bairros comtemplados. Realmente existem algumas 

lacunas em relação a algumas ruas de nossa cidade, nas quais não se inserem dentro das 

UBSs. Porém, através do serviço dos agentes comunitários de saúde, essas ruas são 



captadas pelas UBSs mais próximas possíveis. No alto da Santa Cruz, por exemplo, existem 

algumas ruas de abrangência, mas estão inseridas na UBS situada no bairro Brás 

Cavenaghi. Portanto, existe uma inserção desse pessoal. O trabalho dos agentes 

comunitários, muitas vezes, está relacionado a captação de pessoas. A cidade, de forma 

geral, possui uma abrangência. Na zona rural temos uma preocupação extra. O 

requerimento de vossa excelência é ótimo. Na essência do trabalho devemos comemorar a 

vinda da carreta da mamografia. Entendo que existem pontos obscuros que não possuem 

determinada resolução, mas possuímos uma demanda e sabemos da necessidade da 

população. Graças a Deus estamos sendo agraciados com a carreta da mamografia. 

Buscamos recursos através de consórcios e tudo mais, mas não é o suficiente. Existe uma 

enorme demanda. Entendo que cada vereador possui seu posicionamento. Entendo que cada 

pessoa tem uma necessidade e uma opinião, porém, a vinda da carreta, de forma geral, é 

benéfica para todos os cidadãos. Faço votos junto ao seu requerimento. Caso isso for 

possível também gostaria que fosse inserido. Não transformemos a carreta em uma situação 

negativa, mas sim positiva onde todos possam usufruir de seus benefícios. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: 

Sabe o que me causa certa... É subir ali, falar e falar. A carreta somente vem em ano de 

eleição. Vocês já prestaram a atenção? Acredito que seria necessário vir de 4 em 4 anos. 

Caso as eleições ocorressem anualmente, seria uma carreta por ano. Olhem que beleza. As 

eleições deveriam ocorrer todos os anos... Maurício Cassimiro de Lima: Desde que o 

programa que foi estabelecido através do Estado, Itapira foi contemplada. Por favor. O 

programa começou há pouco tempo... Continuando a oradora: Mais um motivo para não 

perdermos a oportunidade. O importante é que as mulheres façam esse tipo de exame. É 

uma questão de vida e prevenção. Sempre digo que o ato preventivo sai muito mais em 

conta do que o tratamento em si. Um tratamento de câncer é muito caro. Não devemos 

perder a oportunidade. Luto para que todas as mulheres com 40 anos ou mais façam o 

exame. É nesse intuito que fiz o requerimento, ou seja, para que todas as mulheres façam o 

exame preventivo. Sempre falo que não é fácil. Faço meus exames somente em janeiro 

porque sei que não vou mais possuir tempo hábil em fazer os exames. É complicado. Quero 

que as mulheres façam o exame. Independente se a mulher está cadastrada na UBS do Brás 

Cavenaghi ou não, a mesma deve ser bem atendida para fazer os exames adequados. Peço 

para que o líder do prefeito peça para a imprensa divulgar essa situação. Nem todas as 

pessoas ficam sabendo desse tipo de benefício. Pessoas idosas, muitas vezes, não ficando 

sabendo dessa situação. É com esse objetivo que elaborei a referida matéria... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira: As pessoas que mais necessitam desse tipo 

de exame, muitas vezes, não ficam sabendo. A colaboração da imprensa na parte da 

divulgação é muito importante. A prevenção é muito importante... Continuando a 

oradora: Toda mulher deve realizar esse tipo de exame. Obrigada.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Ouvi 

atentamente as palavras dos vereadores que me antecederam. A campanha será realizada 

durante 2 dias. Qual é a programação que o município possui em notificar as mulheres de 

nossa cidade? A última informação que obtive é que cerca de 3 mil mulheres em Itapira 

tiveram alterações em seus exames. Caso estiver errado, por favor me corrijam. Estou 



pensando muito à frente. Durante a campanha, gostaria de saber como e quando essas 

pessoas vão poder se locomover. Muitas vezes a informação chega até a pessoa, mas não 

conseguem se locomover. Isso acontece em nossa cidade. Além da informação, quais 

seriam as atitudes que o município está tomando para ajudar essas pessoas? Para isso, 

acredito que não seriam usados muitos ônibus. Um agendamento seria muito plausível. A 

Marisol falou uma palavra chave, ou seja, as pessoas da área rural podem ser prejudicadas. 

Muitas não possuem transporte para se locomover... Aparte concedido a Vereadora Sra. 

Elisabeth Donizete Manoel: Pasmem vocês que a maior parte das mulheres consegue 

identificar alguma irregularidade em seus corpos... Continuando o orador: Algum estudo 

em relação ao transporte deve ser realizado. Imprevistos podem acontecer nos dias da 

realização do mutirão, prejudicando a população em geral. Estudos devem ser realizados 

para que nada prejudique a realização dos exames. Deixo a minha sugestão. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

noite a todos. A carreta ficará do dia 02 até 19 de maio no pátio do Hospital Municipal. Não 

sei se foi o deputado que conseguiu, mas a carreta vai estar presente em nossa cidade. 

Vamos aproveitar a presença da carreta em nossa cidade. Tenho certeza que todos vão fazer 

um ótimo trabalho. As UBSs possuem enorme número de pessoas na fila de espera em 

relação aos exames. Sei dessa situação porque trabalhei durante 35 anos no serviço 

municipal de saúde. Não é de hoje que o pessoal está aguardando. A carreta diminui a 

quantidade de pessoas na fila de espera. Espero que o município não deixe de lutar para 

conseguir um mamógrafo. Vale ressaltar que foi promessa de campanha... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: É muito importante vossa excelência 

citar a situação de um mamógrafo para a cidade. Trabalho no município de Socorro. Essa 

cidade possui um quinto do orçamento de Itapira. Do lado de minha sala possui um 

mamógrafo adquirido por aquele município. O equipamento custou cerca de 200 mil reais. 

É dinheiro de pinga para o município de Itapira. Quem prometeu o mamógrafo foi o 

Paganini na campanha de 2012. Muitos anos se passaram. Talvez o prefeito, sequer, fez 

uma previsão no orçamento para adquirir esse tipo de equipamento. É o momento de o 

prefeito dar melhores respostas para a população. Se o município de Socorro pode comprar 

esse tipo de equipamento, por que Itapira não pode? Será que querem levar os pacientes de 

Itapira para outras cidades somente para pagar empresas de transportes? Fica uma dúvida. 

Outro dia atrás a roda de uma ambulância saiu em uma rodovia. Onde está a segurança 

desses pacientes? Estamos pedindo uma coisa direcionada para as mulheres de Itapira. Faço 

um requerimento no sentido de chamar o Secretário de Saúde a fim de cobrarmos 

providências quanto a aquisição de um mamógrafo. Quero que vossa excelência, senhor 

presidente, requeira que o Secretário de Saúde venha a esta Casa para prestar 

esclarecimentos sobre o assunto. Vamos perguntar para ele se o município de Itapira tem 

condições de adquirir um mamógrafo ou não... Continuando a oradora: Já que 

apresentam tanta preocupação com as mulheres de Itapira, comprem um mamógrafo para o 

Hospital Municipal. Temos um deputado que possui muita força. Vamos pedir a ele. Cada 

vez que peço alguma coisa para ele, nenhum tipo de resposta é disponibilizada. Obrigada.” 

A seguir, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento verbal, de autoria 

do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, quanto a convocação do Sr. Secretário 

Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis em data e hora 



marcada a ser definida por todos os senhores vereadores. Aprovado por unanimidade. 

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

em única votação o Requerimento nº. 95/2018. Aprovado por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Gostaria que não fosse 

alguma situação que camuflasse o problema. Estamos lutando para adquirir um mamógrafo 

há muito tempo. Não podemos desistir desse tipo de equipamento. O município deixaria de 

gastar muito dinheiro através da prevenção de doenças relacionadas às mulheres. Mesmo 

com a vinda da carreta, acredito que não podemos desistir em relação à aquisição de um 

mamógrafo. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2018. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

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 e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 

ESTA ATA.  


