
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de abril de 2014. Presidente: CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 2º Secretário: 

JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, LUIZ ANTONIO 

MACHADO, 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 senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente. Venho a esta tribuna para falar sobre alguns questionamentos 

que ocorreram na semana passada. São questionamentos relacionados a votação do projeto de 

lei complementar nº 01/2014. Fiz alguns estudos relacionados ao assunto. A criação de cargos 

e o aumento de despesas são situações que vem ao desencontro da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. O artigo 15º diz o seguinte: “São consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público a geração de despesas ou assunção, ou seja, assumir obrigações que não 

atendam os dispostos nos artigos 16º e 17º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Artigo 16º 

fala que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretam 

aumento de despesas será acompanhado: 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no 

exercício em que se deve entrar em vigor e nos dois anos subsequentes ao da mudança 

operada. 2. Declarações de ordenados e despesas de que o aumento tenha adequação 

orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º: A estimativa de que se trata o inciso 1 do caput será 

acompanhado das premissas e metodologias de cálculos utilizados de forma que, somadas 

todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, 

não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. A geração de despesa 

pública passa pelo empenho cujo procedimento é a iniciativa de ordenados de despesas que 

detém competência para a emissão do referido. Deve-se ter em mira o impacto financeiro e a 

sincronia com os instrumentos de planejamento orçamentário previsto na Constituição. Sem a 

observância desses postulados será considerada não autorizada posto que irregular e lesiva ao 

patrimônio público. Portanto, não será admitido aumento de despesas incertas nos projetos 

sobre organização administrativa de qualquer esfera de Poder, inclusive o Poder Legislativo 

Municipal. Artigo 17º: Considera-se de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei 

no momento que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução para um período superior 

a dois exercícios. Os atos que criarem ou aumentarem despesas deverão demonstrar a origem 

dos recursos para seu custeio exceto serviços de dívida e reajuste administrativo pessoal. Para 

efeito do atendimento o ato deverá ter comprovação de que a despesa criada ou aumentada 

não afetará as metas dos resultados finais previstos no anexo referido, devendo seus efeitos 

financeiros dos períodos seguintes serem compensados pelo aumento de receita ou pela 

redução permanente de despesa. Os demonstrativos devem ser expressos em valores correntes 

e em termos de percentual de receita líquida destacando-se, pelo menos, aquela relativa com 



gastos com pessoal e encargos sociais. Para a criação e aumento de despesas obrigatórias de 

duração continuada exige-se que o impacto financeiro orçamentário decorrente desse ato de 

sua formalização seja devidamente estimado. O estudo em questão deve compreender o 

exercício em questão e terá curso de sua vigência e os dois anos civis subsequentes.” Pois 

bem. Na semana passada muito se falou e pouco se chegou a conclusões em relação a criação 

dos respectivos cargos. Tive a oportunidade, nessa mesma tribuna, de levantar 

questionamentos em relação ao impacto financeiro e fiscal. Infelizmente o que pude concluir 

é que essa matéria permaneceu nesta Casa de Leis por um período, mas não foi feito todo esse 

estudo interno para se colocar o projeto em votação. Portanto, gerou até um mal estar com o 

nobre presidente da Câmara, mas acho que esse mesmo mal estar poderia ter sido evitado caso 

as comissões competentes tivessem feito o estudo orçamentário, além do impacto financeiro e 

fiscal. Trouxe para a Casa sem o mais importante ato dentro da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Na semana passada votei contrário aos cargos devido a esse estudo. Não tenho nada 

contra a regulamentação dos cargos, mas temos que nos ater a forma de que a matéria foi 

elaborada nesta Casa. Trouxeram o projeto, mas não foi realizado os estudos necessários, ou 

seja, os estudos mínimos que a Lei de Reponsabilidade Fiscal exige. Não sei se o estudo foi 

realizado após a data de terça feira passada, mas digo que o projeto permaneceu muito tempo 

nesta Casa. Gostaria de saber se foi realizado algum tipo de estudo nesse sentido. É bom a 

população Itapirense ficar ciente. A peça principal do projeto é a realização dos estudos. Sem 

a realização desse tipo de estudo, acredito que qualquer matéria perde sua legalidade. 

Votamos o projeto na semana passada sem a realização dos estudos necessários. Os 

integrantes das comissões deveriam analisar a situação. Fica registrado a minha interpretação 

sobre minha votação. A pauta não possuía esses compromissos, ou seja, os artigos 15º, 16º e 

17º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso tenha algum estudo, acredito que o mesmo foi 

realizado posterior a votação de semana passada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

vereadores, público presente. Primeiramente gostaria de parabenizar a gestão municipal pela 

vinda do programa Mais Médicos para Itapira. Fomos agraciados com 8 profissionais, sendo 5 

deles mulheres e outros 3 homens. Eles trabalharão dentro de nossas Unidades Básicas de 

Saúde. Há muito tempo Itapira está necessitando desses profissionais. Médico é um produto 

em escassez em todo Brasil. Itapira foi a cidade mais privilegiada da região, pois contou com 

o maior número de médicos disponibilizados através do programa. Gostaria de parabenizar a 

Rosa Iamarino, assim como todos aqueles que batalharam muito para que Itapira fosse 

comtemplada. Quando tratamos da criação de cargos fico em dúvida. Falou-se em impacto 

orçamentário, falou-se em Lei de Diretrizes Orçamentárias... Acredito que devemos começar 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso o nobre vereador leu a lei pode-se observar que 

não existe prazo para a entrega do impacto. Caso não tenha lido, pode ler e verificar que não 

determina prazo para entrega dos estudos relacionados aos impactos. O que mais me deixa 

entristecido é a colocação de empecilhos dentro de uma situação que a própria justiça 

determina que se faça. Ninguém está correndo da legalidade. Nós temos funcionários com 

desvio de função dentro desta Casa, no qual o Ministério Público já fez seus apontamentos 

dando nome, inclusive, aos funcionários. A Casa está querendo regularizar a situação. Não 



ocorre concurso público nesta Casa há mais de 20 anos. A própria população Itapirense tem o 

direito de vir trabalhar nesta Casa de forma legal e transparente. Segundo o vereador Décio da 

Rocha o último concurso realizado foi no ano de 1994. Portanto, não ocorre concurso nesta 

Casa há mais de 20 anos. Estamos com defasagem. O Legislativo atual possui apenas 6 

funcionários efetivos. Os outros são de cargos comissionados. Atualmente é uma situação que 

cada vez mais é abolida pelo Ministério Público. Temos que tomar providência. Estava 

previsto dentro do PPA 10 cargos. Portanto, já existiu uma votação orçamentária quanto a 

isso. Mesmo assim foi solicitado para que fosse realizado um estudo relacionado ao impacto 

financeiro. Como deixar funcionários em desvio de função? Como ficaremos sem 

funcionários? Nosso trabalho já é um pouco dificultoso devido as burocracias que existem 

dentro do sistema. Caso os trabalhos começarem a ficar morosos devido a falta de 

funcionários, acredito que esta Casa vai parar. Ninguém nesta Casa esta querendo fazer 

alguma coisa fora da transparência. Estamos querendo dar o direito aos cidadãos de prestarem 

o concurso público. Aquilo que está de forma irregular deve ser corrigido... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Maurício, fico preocupado na seguinte questão: Não 

sei o que é mais grave, ou seja, assinar esse TAC ou fazer uma votação que é totalmente 

incoerente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos votando um projeto de lei, nobre 

vereador. O senhor fala em prazo, mas o projeto de lei complementar está na pauta. Então, em 

primeiro lugar, acredito que o senhor deveria rever a situação nas comissões. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal exige que esses três artigos sejam seguidos. Desculpe-me, mas a Lei 

de Responsabilidade Fiscal é soberana quanto a questão da geração de despesas. O senhor 

deveria ter analisado a situação nas comissões. Vocês trouxeram o projeto para a votação sem 

os devidos estudos. É o preceito principal de qualquer administração pública... Continuando 

o orador: O senhor também votou o PPA. Para maiores esclarecimentos gostaria de pedir a 

permissão do senhor presidente para que o nosso responsável pelo Controle Interno da Casa 

possa fazer uma explanação sobre o impacto orçamentário. O impacto mostrará ao senhor que 

tudo foi previsto. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: Gostaria que o eminente funcionário passasse a data em que 

foi realizado o estudo e os levantamentos necessários. É primordial para dar legalidade a 

qualquer processo de votação nesta Casa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

funcionário Sr. ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI: “Boa noite a todos. Confesso que é 

muito mais fácil trabalhar na mesa de som do que vir a esta tribuna para explicar a situação. 

Caso cometa algum erro, desde já, peço perdão por isso. O relatório de impacto orçamentário 

financeiro é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal quando trata-se de uma despesa que 

tem caráter continuado. Em nosso caso, mais precisamente a contratação de funcionários, ela 

tem essa característica. Então, depois dos questionamentos a respeito desse documento 

acabamos fazendo e colocando no projeto. Como o Dr. Maurício ressaltou, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal não diz quando deve acoplar. É importante que acoplamos e 

elaboramos o relatório. Gostaria de passar a vocês alguns dados. Em relação ao custo do 

projeto levantou-se que para o ano de 2014, lembrando que não temos uma data definitiva de 

quando será realizado o concurso e a posse dos cargos, chega-se a um total de gastos com os 

respectivos funcionários de R$ 87.000,00. Já para o ano de 2015 foi mensurado com férias, 



13º salário e Previdência um valor de R$ 97.821,41. Para 2016 chega-se a um valor de R$ 

108.364,16. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal dá alguns limites para serem seguidos 

quando se trata de uma despesa de caráter continuado. Uma delas é a despesa total de pessoal 

comparada a receita corrente líquida. Em nosso caso possuímos os dados históricos desta 

Casa. Podemos atingir até 6% da receita corrente líquida. Esta Casa gasta 1,49%. Caso seja 

considerado que a receita corrente líquida não vai ter nenhum tipo de aumento, mesmo o 

vegetativo, princípio este da prudência quando adota-se um cálculo contábil, e considerar 

apenas o aumento da despesa, a nossa porcentagem vai para 1,55, ou seja, muito longe dos 

6%, o que dá segurança para votar o projeto. Com relação aos orçamentos públicos, no caso o 

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento, a Lei do Plano 

Plurianual já estabeleceu até 2017, como é o normal, um crescimento vegetativo para as 

transferências que esta Casa receberá. Então, começamos 2014 com R$ 4.000.000,00, 2015 

com R$ 4.320.000,00, 2016 com R$ 4.700.000,00 e 2017 com R$ 5.100.000,00. Então, se 

considerar esse crescimento de R$ 4.000.000,00 para 5.100.000,00 em comparação com o 

total de despesa com funcionários, de cara dá para ver que cobre tranquilamente e dá suporte 

para a votação. Em termos evolutivos ela cresce 8%, 9% em 2016 e volta 7% em 2017. Outro 

item que devemos ter muita atenção é em relação ao artigo 29-A da Constituição Federal. Ele 

fala que a Câmara pode gastar no máximo 70% de suas receitas, no caso transferências 

financeiras, com pessoal, ou seja, gasto com folha de pagamento. Hoje a Câmara gasta em 

torno de 59%. Isso sem considerar o crescimento das transferências. Caso colocarmos no 

papel esse crescimento e considerar que não haverá contratação de funcionários, 

automaticamente, ao longo dos cinco anos, isso tem de cair progressivamente, ou seja, 

estamos em 59%, em 2017 isso pode chegar a 45% em um limite de 70%. Então, esse estudo 

simplesmente apresenta dados financeiros para que haja equilíbrio fiscal das contas da 

Câmara Municipal, equilíbrio orçamentário e que também dê ao gestor mecanismo para que 

ele possa trabalhar uma ação sem interromper outra. Então, esse documento não pretende, de 

forma alguma, substituir um parecer da comissão. Não leva para o lado da legalidade ou do 

mérito. Isso cabe aos vereadores, sem sombras de dúvidas. Apenas atende um dispositivo da 

Lei de Responsabilidade Fiscal que indica que esse Poder está programado para receber essas 

novas despesas. É isso que procuramos atender ao pedido do vereador Rafael e demais 

vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍICIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Como pudemos observar existe um estudo realizado onde é 

possível a contratação desses cinco novos funcionários e até mais do que isso na verdade. 

Entristeço um pouco na data de hoje. Já pensei em defender toda e qualquer situação nesta 

Casa de Leis. São situações difíceis, complicadas, divergências de ordem política, mas 

defender na criação de emprego de forma lícita, através de concurso público, jamais. 

Entristeço, Dr. Rafael, por sua atitude. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Ninguém está questionando em relação a 

criação de cargos, nobre vereador. Isso que o nobre funcionário André fez, caso tivesse feito 

quando o projeto deu entrada nas comissões, não teria todo esse imbróglio e não teria sido 

colocado em questionamento. Então, a comissão de Finanças e Orçamento, inclusive a 

comissão de Justiça e Redação, servem para isso. Esses questionamentos surgiram por causa 



da falta de transparência na qual o assunto foi dado entrada nesta Casa. Ninguém é contra a 

criação de cargos. Acho que a legalidade está acima de tudo. Conforme o projeto estava 

passando na semana passada, acredito que a Lei de Responsabilidade Fiscal estava sendo 

desrespeitada. Como é um projeto de lei complementar da Mesa Diretora, acredito que é de 

competência dos três nobres vereadores observarem esse questionamento. Muito obrigado.” 

Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 

Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que 

da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata 

da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 DE Abril de 2014. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao 

Relatório. 2º) RELATÓRIO Nº. 003/2014.- Prestação de contas apresentada em Audiência 

Pública no dia 10 de abril de 2014, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria 

Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2013. Autoria. Fin., Orç., Ed. Cult. e 

Ass. Social. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 008/2014.- 

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

supra que Concede Bolsa de Estudos aos Professores Alfabetizadores da Rede Municipal de 

Educação de Itapira integrantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PACTO que não constem no Censo Escolar do exercício anterior. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0040/2014.- Em que o 

Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Obriga o Poder Público Municipal fixar no mural ao lado da recepção do Hospital Municipal 

e das UBSs., os nomes dos médicos e da enfermeira chefe em plantão . DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0041/2014.- 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 APAE - Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício 

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

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

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

aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. - Não havendo mais Projetos 

Lei passamos aos Pareceres. 6º) PARECER nº. 56/2014.- Ao Projeto de Lei nº 35/2014 e 

Emenda Aditiva nº 01/14.- 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 35/2014, de autoria do nobre Vereador Rafael Donizete Lopes, que 

"Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona", bem como à Emenda Aditiva 

nº 01/2014, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, são de 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 7º) 

PARECER nº. 57/2014.- Ao Projeto de Lei nº 39/2014.- 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 39/2014, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 59.000,00", são de 

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 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. A seguir, não 

havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 

Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a 

Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 

indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 8º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00193/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vinícius Lopes de Almeida. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente 

Lourenço Candreva. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Marques. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00196/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário Secolin. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00197/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sônia Maria Sarkis Arcuri. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Teresinha Gottardi Sorrato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – 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. 14º) Requerimento nº. 00107/2014.- Voto de 

Congratulação com o para atleta Itapirense Glauco Lauri, pelo ótimo desempenho na 5ª etapa 

do Circuito RMC de Corrida. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo-o, Glauco, pelo seu trabalho e 

pela sua luta junto a cidade não somente em eventos esportivos, mas principalmente em 

palestras. Como esportista possuo minha reverência. Estive conversando com você em muitas 

reuniões do Condef. Mais uma vez você está levando o nome de nossa cidade para outras 

regiões. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Primeiramente gostaria de parabenizá-lo, Glauco. É impressionante a força de 

vontade de ambos. Você é um exemplo de pessoa. Vejo você vencendo os obstáculos a cada 

dia que passa. É muito emocionante. É gratificante ver cidadãos Itapirenses conquistando 

espaço. São espíritos iluminados. É a única palavra que ambos merecem. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de parabenizar 

meus dois amigos. São exemplos de humildade e superação. Eles sempre estão levando o bem 

e mostrando como é bom praticar esporte. Mesmo com as limitações da vida, acredito que 

Deus coloca os anjos ao lado. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00108/2014.- Moção de apoio a deputada federal 

Magda Mofatto (PR/GO), pelo pedido de inclusão na Ordem do Dia da Câmara dos 

Deputados, do Projeto de Lei nº 4434 de 2008, do Senador Paulo Paim (PT/RS), que dispõe 

sobre a atualização das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus 

segurados e, pela União, aos seus inativos e pensionistas. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) Requerimento 

nº. 00109/2014.- Oficiar à Direção da Intervias e a Artesp, objetivando a redução do valor do 

pedágio para veículos de Itapira, tendo em vista a proximidade da praça de pedágio com a 

cidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00110/2014.- Oficiar à 

Direção da Intervias e a Artesp, objetivando a implantação do Sistema Ponto a Ponto no 

pedágio da rodovia SP-147 (praça Mogi Mirim), beneficiando trabalhadores, estudantes e 

cidadãos itapirenses, haja visto a proximidade da praça do pedágio com o município de 

Itapira. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00111/2014.- Voto de 

Congratulação com a equipe paraolímpica de Itapira pelo brilhante desempenho na fase 

estadual do Circuito Loterias Caixa de atletismo e natação. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo na 

pessoa do Secretário Luizinho, assim como os nobres diretores que marcam presença nesta 



Casa. A equipe merece não somente essa homenagem, mas todas as reverências desta Casa. 

Parabéns pelo trabalho, luta, empenho e vitórias que vocês vem conquistando ao longo do 

tempo. Observamos que não são as deficiências físicas que diminuem a grandeza de um 

homem ou de uma mulher. Vocês dão exemplo de superação a cada dia que passa. Recebam o 

respeito e o incentivo desse vereador. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria de parabenizar a todos. Nas atuais 

condições que vemos no incentivo ao esporte desse porte, acredito que é muito difícil alcançar 

o trabalho que vocês fazem. Itapira vem crescendo com esse tipo de modalidade não somente 

através dos professores que se empenham tanto, mas pelos atletas e cidadãos Itapirenses que 

querem levar sua cidade à frente. É muito importante conseguirmos levar isso a outras pessoas 

que também possuem deficiências. Além de ser uma situação motivadora, acredito que pode 

dar outro direcionamento em suas vidas. Gostaria de parabenizar esta Casa de Leis por 

receber os professores de Educação de Física. Obrigado pela presença. É muito bom ver esta 

Casa cheia de profissionais dedicados. Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar todos os atletas da equipe. 

São pessoas de grande importância, pois são responsáveis em representar Itapira. Gostaria de 

desejar muito sucesso e, desde já, agradecer a presença de todos. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Indicação nº. 00189/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, desenvolver junto a Secretaria Municipal de Saúde, estudos objetivando a criação de 

uma cartilha informando a população sobre os direitos dos pacientes e portadores de 

enfermidades previstos nas leis Federal, Estadual e Municipal. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir 

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

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Indicação nº. 

00190/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o Governo Federal com objetivo de 

implantar em nossa cidade o programa "Luz para Todos". Autoria. Joilson Batista Militão da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir 

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

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) Indicação nº. 

00191/2014.- Sugere a construção de pista para prática de skate na praça Hebert de Souza 

(Complexo Betinho), no Parque São Francisco. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Indicação nº. 00192/2014.- 

Sugere a construção de calçadão e ciclovia na praça Hebert de Souza (Complexo Betinho) no 

Parque São Francisco e melhorias que especifica. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Indicação nº. 00193/2014.- 

Sugere reformas e melhorias no campo de futebol localizado no Parque São Francisco. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 



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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 00194/2014.- Sugere a instalação de rotatória tipo "tachão" e 

melhor sinalização de solo na confluência das ruas Ataufo Ulhôa Canto, Sebastião Cestari e 

Francisco Sales Rocha, Pq. São Francisco. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 25º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 012593/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – MUNICIPAL COMP 03/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

12.650,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 26º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

002881/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento 

ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao 

PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 03/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 70.980,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 000488/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao 

município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF COMP 

03/2014 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

28º) Ministério da Saúde Nº Ref. 007740/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao 

município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 

MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL COMP 03/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 61.044,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 015038/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao 

município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL – SB COMP 03/2014 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 30º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM022738/2014: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 111.606,12. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Câmara 

Municipal de Itapira: Convite para a realização da Sessão Solene Comemorativa ao Mês 



Espírita a ser comemorado no dia 24/04/2014, às 19:30, nas dependências deste Legislativo 

Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. 

a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 

185/2014 Ref. Requerimento 13/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 33º) Prefeitura 

Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 184/2014 Ref. Requerimento 11/2014. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 34º) Deputado Estadual Major Olímpio Gomes: Cópia fiel da Emenda e 

incluída na Lei nº 15.265 de 26/12/2013, que Orça a Receita e fixa a Despesa do estado para o 

exercício de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 35º) Comunidade São José do Operário: 

Festejos de 26 de abril a 01 de maio de 2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se 

reúnam para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 41/2014. (SUSPENSA). Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que 

proceda a leitura do Parecer: 36º) PARECER nº. 58/2014.- Ao Projeto de Lei nº 41/2014.- 

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 41/2014, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma 

de Subvenção Social, valores à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Itapira", são de 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 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 

Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem 

do Dia. 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 

Resolução nº 002/2014.- Dispõe sobre desincorporação de bens patrimoniais por ser 

inservível e/ou obsolescência. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 

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

Resolução nº 02/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2014.- Cria cargos que especifica, de provimento efetivo, no Quadro 

de Pessoal da Câmara Municipal. Autoria: Mesa da Câmara. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: Senhor presidente, solicito 

adiamento da matéria por 60 dias. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: Senhor presidente, solicito adiamento da 

matéria por 7 dias. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente informa que regimentalmente o 

prazo de menor tempo deve ser acatado. Sendo assim, o Sr. Presidente coloca em 



votação o requerimento verbal do nobre Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. Rejeitado 

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

Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Vejo, presidente, levando em consideração que foi colocado em votação na semana 

passada sem ter esse parecer do órgão interno da Câmara, que o adiamento da matéria seria 

plausível. Conforme apresentado no dia 17, mais precisamente posterior a sessão, não tem 

sentido votar em primeira discussão sem esse amparo interno da Câmara. São duas coisas 

totalmente diferentes que infelizmente nos deixa atônicos em relação a matéria. A matéria 

deveria estar em análise junto as comissões. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como 

vamos votar o mesmo assunto, sendo que na semana passada não tínhamos aquilo que 

solicitamos? Passados alguns dias foi elaborado um parecer interno relacionado ao assunto. 

São duas coisas totalmente antagônicas. Uma coisa é você ter o parecer das comissões 

juntamente com o órgão interno da Câmara e outra é você não possuir suporte. Fica registrado 

a minha opinião em relação ao assunto. O projeto deveria conter esse relatório a partir do 

momento da primeira votação. A análise deve ser feita nas duas votações. Infelizmente não 

foi desse modo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite. Acho que o assunto já foi demasiado o suficiente. Temos uma 

intimação da Promotoria Pública para que o concurso seja realizado. O concurso deve ser 

realizado e pronto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO 

MACHADO: “Boa noite a todos. O projeto tramitou nesta Casa mais de 30 dias. Todos 

sabem que alguns funcionários já estão pertos de se aposentar. Fazer política em relação aos 

cargos é um fato desnecessário. O Brasil está cansado disso. Isso não cabe discussão. É o 

famoso papagaio de pirata. Tudo que vai ao ombro só fala e fala, mas atuar, nada. Fazer 

política dessa forma é inaceitável. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Queria saber onde está o referido TAC. 

Obrigado... CARLOS ALBERTO SARTORI: O TAC está com nosso Assessor Legislativo, 

Sr. Elias. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Nobre Luiz Machado, aqui não tem nenhum vereador papagaio de 

pirata. O senhor tem que agir com respeito nesta Casa. O senhor já fez até prejulgamento de 

votações. O senhor será questionado sobre isso. Estranha-me muito os dez vereadores 

discutirem uma criação de cargos, sendo que há três anos alguns vereadores votaram contra. 

Deve-se interpretar a situação. Dois vereadores desta Casa votaram contra essa mesma criação 

de cargos em 2001. O projeto não possuía parecer na primeira votação. Não me venha falar de 

vereador papagaio de pirata porque nesta Casa de Leis existem vereadores que votaram contra 

o projeto no passado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: Boa noite a todos. É uma discussão desnecessária. Existem 

apontamentos do Ministério Público que mostram o desvio de função de alguns funcionários. 

O que queremos fazer nesta Casa é um concurso público para dar oportunidade a população 

Itapirense. Ninguém está em desacordo com a Constituição. Não existem prazos para que esse 

tipo de relatório seja elaborado. O relatório está nas mãos. Além de tudo, o relatório é de 

ordem técnica desta Casa de Leis. Você questionar esse órgão técnico é a mesma coisa que 

questionar a idoneidade desta Casa. É favorável, onde a parte orçamentária permite que se 



faça a contratação. Não dá para entender a votação contrária dos senhores desta Casa. 

Estamos querendo legalizar a situação. Temos orçamentos que podem ser aplicados nesses 

cargos. É a mesma coisa que achar pelo em ovo. Estamos querendo fazer a legalização desses 

cargos. Existe um apontamento elaborado pelo Ministério Público. Vereador Marcos Paulo, o 

senhor fica nessa ida e vinda, mas acredito que você deveria ser um defensor da causa de 

novos funcionários nesta Casa. Fico impressionado como vocês estão sendo contra aquilo que 

o povo necessita. Concurso público é sério. Qualquer um pode entrar. A Casa possui essa 

necessidade. Não consigo entender. O senhor alega que não temos condição financeira. Tem 

condição financeira. Agora, vereador Marcos Paulo, você quer ficar fora da legalidade e quer 

manter os funcionários com desvio de função? Não consigo entender. Temos orçamento para 

a situação. Temos a necessidade de vagas. Temos apontamentos do Ministério Público. Por 

que não querer a realização de um concurso público? Por que votar contra? O que vocês estão 

fazendo nesta Casa é democracia barata e demagogia. Não podemos ser demagogos nesta 

Casa. Existe apontamento do Ministério Público mostrando as irregularidades. Temos 

condições financeiras para fazer o concurso público. Senhores vereadores, público presente, 

imprensa. É um absurdo. Estamos sendo antidemocráticos para com a população. Devemos 

dar chance para a população entrar nesta Casa de Leis. Não temos um Assessor Jurídico nesta 

Casa. Concurso público é legitimo e transparente. Há condições e necessidades. Peço aos 

vereadores para que votem a favor do concurso público. A demagogia deve ficar longe desta 

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

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

Nobre Dr. Maurício, Demagogo é um termo não condizente a nenhum vereador. Então, o 

senhor deve analisar suas palavras e não querer ganhar as coisas no grito. Isso aqui é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Isso recai sobre a Mesa. Essa matéria não poderia ter sido colocada 

em votação sem a realização do estudo desses três artigos. O senhor me desculpe, mas o 

senhor não deve querer fazer insinuações em relação a legalidade e transparência. Faça as 

coisas conforme a Constituição. Qualquer cidadão, observando isso, vê que vocês estavam 

errados. O senhor exarou um parecer sem essas interpretações. Não temos a competência de 

mudar, sequer, o Regimento Interno. Estão trazendo pessoas de fora. Então, é isso que as 

pessoas de fora estão interpretando. Se nós não temos a competência de mudar o Regimento 

Interno, desculpe-me, mas acho que ao invés de falarmos um monte de baboseiras, acredito 

que deveríamos ficar calados. Obrigado... Continuando o orador: Um líder do prefeito 

deveria saber se comportar em uma Câmara Municipal. Em maneira nenhuma a promotoria 

está dizendo que é obrigado exonerar os funcionários. Apenas está solicitando para que os 

mesmos voltem para o cargo de origem. Isso dá para ser feito. Não precisa haver criação de 

cargos. Obriga a exoneração até 30 novembro dos funcionários ocupantes. Por quê? Porque 

estão com desvio de função. Devemos apenas ser humanos. Errar é humano. Qualquer pessoa 

pode cometer um erro. Caso eu fosse o presidente chegaria à promotoria e dizia o seguinte: 

“Confesso que estava fazendo uma situação que não tinha conhecimento, mas hoje a Câmara 

Municipal de Itapira vai fazer diferente. Vou voltar os funcionários comissionados para o 

cargo de origem.” Caso os funcionários voltem para seus cargos de origem, acredito que a 

promotoria não vai interpelar sobre o assunto. O funcionário deverá ser exonerado caso 



continue trabalhando com desvio de função. É divino reconhecer um erro. Elaborei uma 

pesquisa e constatei que no ano de 2011 foram criados alguns cargos onde o nobre vereador 

votou contra a matéria. O nobre vereador Décio também votou contra a matéria. Devemos 

esclarecer esse assunto. Sou favorável a aprovação do cargo de Procurador Jurídico, mas 

contra os demais cargos. Por que sou contra aos demais cargos? Porque aumentaremos os 

gastos desta Casa de Leis. É um gasto desnecessário. Outros importantes setores de nossa 

municipalidade estão defasados. Devemos constatar o que realmente é necessário. Uma ideia 

que gostaria de deixar registrada, senhor presidente, é a adequação das portas desta Casa de 

Leis. O dinheiro que será gasto através da criação desses cargos poderia ser usado no 

investimento da infraestrutura desta Casa. Estamos entrando no período eleitoral. É 

importante deixar claro que nenhuma nomeação poderá ser concretizada dentro desse 

período... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Vereador Marcos 

Paulo, primeiramente quando se falou em relação aos funcionários que estão em desvio de 

função, gostaria de dizer que não é para exonerá-los. Quando eles voltarem para a função de 

origem, automaticamente faltará funcionários na secretaria. Por esse motivo existe a 

necessidade da criação dos cargos. Se hoje existe o desvio de função é porque realmente 

existe a necessidade. Dr. Rafael, o senhor perdoe-me, mas gostaria de dizer que não existe 

nenhum tipo de bobagem nesta Casa. É um tema que deve ser tratado com muita seriedade. 

Envolve a população que necessita da realização de concurso público. Envolve dinheiro para 

pagamento dos mesmos funcionários, assim como outros importantes fatores. A nossa 

solicitação deve ser muito bem analisada. Quando eles voltarem para a função de origem, 

quem exercerá as atuais funções? Por esse motivo justifico a necessidade de um concurso 

público. Obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Quando o 

senhor disse que os dois vereadores votaram contrário a matéria no passado, gostaria de 

deixar claro que realmente votamos contrário. Cabe ressaltar que na época era outro tipo de 

posicionamento. Você tem que entender, companheiro, que cada bailada é um ritmo. Nós 

seguimos o bailado. É assim que funciona esta Casa. O Elias ficou respondendo pelo cargo 

durante 15 anos. A situação mudou. O Elias poderia ficar respondendo pelo cargo. Vale frisar 

que criei muitas coisas que beneficiariam esta Casa, mas acabaram votando contra. Defendi a 

atual Legislatura no ano passado, mas os vereadores do passado não pensavam desse modo. 

Obrigado... Continuando o orador: Lembro que o nobre vereador disse que os funcionários 

seriam demitidos. Isso é uma coisa que não bate com a ideia de semana passada. Caso 

colocarmos a gravação juntos, acredito que constaremos a situação. O presidente deveria 

constatar os problemas desde o início. Não conseguiremos colocar os novos funcionários para 

exercerem suas funções ainda esse ano. Sou favorável apenas a criação do cargo de 

Procurador Jurídico. É isso que o Ministério Público está solicitando. Vamos fazer o correto. 

Os outros cargos não são necessários. É um gasto desnecessário. O Marquinhos não está 

rachando o grupo. Voto com a consciência limpa. Venho acompanhando a política por muito 

tempo. Devemos analisar o que realmente é necessário nesta Casa. Tenho certeza que outros 

funcionários desta Casa conseguem desenvolver as funções dos atuais comissionados. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: “Saúdo a todos com uma boa noite. Confesso que com o passar do tempo vamos 



absorvendo o conhecimento necessário. Vemos a necessidade da criação dos cargos. Quero 

deixar registrado a meditação do salmo 133: “Como é bom e agradável que o povo de Deus 

viva unido como se todos fossem irmãos!” Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, está em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 01/2014. Aprovado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente coloca em votação a 

Emenda Aditiva nº 01/2014, informando, desde já, que os cargos serão apenas os que 

foram aprovados em primeira votação conforme votação em destaque. Ato contínuo, o 

Sr. Presidente coloca em segunda votação 01 (um) cargo de Procurador Jurídico. 

Aprovado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente coloca em segunda votação 01 

(um) cargo de Recepcionista. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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

Presidente coloca em segunda votação 01 (um) cargo de Motorista. Aprovado menos três 

votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação 01 (um) cargo de 

Auxiliar de Serviços Gerais. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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

Presidente coloca em segunda votação 01 (um) cargo de Escriturário Administrativo. 

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

da Silva e Rafael Donizete Lopes. Em seguida o Sr. Presidente esclarece que a votação 

da Emenda Aditiva nº 01/2014 ficou com o seguinte resultado: 01 (um) cargo de 

Procurador Jurídico; 01 (um) cargo de Recepcionista; 01(um) cargo de Motorista; 01 

(um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) cargo de Escriturário 

Administrativo. A seguir, O Sr. Presidente diz o seguinte: Agradeço os senhores vereadores 

pelo apoio. É uma necessidade que vem se arrastando há anos. Não estou nesta presidência 

para fazer atos ilícitos ou muito menos para ser processado no futuro. Minha vida é pautada 

na honestidade e clareza. Não sou desonesto, pois venho de uma família humilde. A empresa 

será contratada de forma legal e transparente. A oportunidade será dada a toda população 

Itapirense. Estou à frente do Poder Legislativo para fazer o melhor. Tão logo a comissão de 

licitação dará início aos trabalhos. Devemos acertar a situação. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “A explanação do nobre funcionário desta 

Casa é de fundamental importância. Não ficou nenhuma sombra de dúvidas que esta Casa 

possui a possibilidade de ter esses funcionários. Vemos que os nossos funcionários também 

estão estudando muito para concorrer ao concurso público. O meu voto foi favorável e mais 

do que justo. Acredito que a nova adequação será de grande importância para esta Casa de 

Leis. Votei favorável devido ao pronunciamento de nosso amigo André. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como falaram em 

desonestidade, dentre outras situações, gostaria de dizer que de maneira nenhuma cheguei a 

questionar sobre a honestidade ou desonestidade de uma pessoa. Votei favorável ao 

Procurador Jurídico porque realmente necessitamos desse profissional. Existem outras 

defasagens na municipalidade. Votei contra os outros cargos devido a não necessidade dos 

mesmos. Cada vereador defendeu sua posição. Deixo bem claro que não haverá nenhuma 

contratação nesse ano devido ao período eleitoral. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 



Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O artigo 16º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal: “A geração de despesa pública passa pelo empenho cujo procedimento é de iniciativa 

do ordenador da despesa que detém competência para emissão do referido. Deve ter em mira 

o impacto financeiro e a sincronia com os instrumentos de planejamento orçamentário 

previstos na Constituição. Sem a observância desses postulados seria considerada não 

autorizada, posto que irregular e lesiva ao patrimônio Público. Portanto, não será admitido 

aumento de despesa incerta nos projetos sobre organização administrativa de qualquer esfera 

do Poder, incluindo o Poder Legislativo Municipal.” Falo isso porque gostaria que ficasse 

registrado. Na primeira votação do respectivo projeto de lei não havia o parecer do órgão 

interno da Câmara. Isso fere diretamente o artigo 16º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na 

semana passada essa matéria não possuía relatório. Isso é uma questão questionável. Ninguém 

está questionando com relação a idoneidade de vossa excelência. O único questionamento é 

com relação a ausência do relatório do órgão interno desta Casa na primeira votação. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“Gostaria de agradecer os colegas pela aprovação do projeto. Quando falamos em estudo de 

impacto, vossa excelência teria razão caso o impacto fosse negativo. É inegável que essa Casa 

necessita de novos funcionários. Congratulo-me com o senhor presidente por ter peito de criar 

novos cargos. É difícil mexer na situação financeira da Casa. O próximo presidente também 

deve ter peito de fazer a contratação dos funcionários. Caso for candidato ao concurso e 

passar no mesmo, acredito que não importará se for amanhã ou daqui a 2 anos. Já prestei 

muitos concursos públicos. Já passei em alguns. Poder ter um emprego é muito importante. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2014 E 

EMENDA ADITIVA Nº 01/2014 CONFORME VOTAÇÃO DISCRIMINADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) 

Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0032/2014.- Denomina estrada vicinal de Maria 

Antonieta Zago Guerreiro. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 32/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2014 e Emenda Modificativa nº 01/2014.- 

Altera e consolida a Lei 3.827/05, que criou o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência - CONDEF 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 38/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, o 

Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/2014. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 38/2014 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0039/2014.- Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 59.000,00. 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 39/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0041/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. Autoria: José Natalino 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 41/2014. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0095/2014.- Voto de Congratulação com a Madre 

Odila Peretta, pelas comemorações do seu 93º Aniversário. 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 

22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00100/2014.- Congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense 

pelas comemorações dos 105 anos de fundação da mencionada corporação musical. 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 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00108/2014.- Moção de apoio a deputada federal 

Magda Mofatto (PR/GO), pelo pedido de inclusão na Ordem do Dia da Câmara dos 

Deputados, do Projeto de Lei nº 4434 de 2008, do Senador Paulo Paim (PT/RS), que dispõe 

sobre a atualização das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus 

segurados e, pela União, aos seus inativos e pensionistas. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

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

todos. Hoje o Brasil completa 514 anos. A Deputada Magda solicitou para que a matéria fosse 

encaminhada para a Ordem do Dia, mas os deputados acabam saindo do plenário no momento 

da votação. Sabemos que no passado aposentava-se com 5 salários. Com o passar do tempo o 

salário sofreu muitas defasagens. Existe a possibilidade de colocarmos o projeto em prática, 

ou seja, de forma parcelada. Os nossos aposentados estão prejudicados. Gostaria de solicitar o 

apoio dos nobres vereadores. Devemos lembrar desses cidadãos, pois colaboraram para o 

crescimento de nosso país. Esse projeto somente vem a beneficiar os nossos aposentados e 

pensionistas. Outras Câmaras da região também vão levantar essa bandeira... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Gostaria de lembrar que seria muito bom uma 

moção de repúdio em relação a atitude dos deputados de se ausentarem do colendo plenário. 

Obrigado... Continuando o orador: Caso todos forem de acordo, gostaria que o senhor 

Presidente colocasse a moção de repúdio na matéria. Obrigado.” Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 108/2014. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto 

Sartori – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00176/2014.- Sugere estudos 

para instalação de radar fixo na Avenida Brasil, limitando a velocidade máxima naquela via. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 176/2014. Aprovado por 

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

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 11º) Em única 

discussão a Indicação nº 00185/2014.- Sugere revitalização de cancha de bocha no bairro da 

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

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 185/2014. Rejeitada 

menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação 

nº 00186/2014.- Sugere, em caráter de urgência, execução de reforma e melhorias nos 

sanitários da Praça Bernardino de Campos e Rodoviária José Benedito Coloço. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 186/2014. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação 

nº 00187/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, que promova melhorias no Parque Juca 

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

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 187/2014. Aprovado por 

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

Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 14º) Em única 

discussão a Indicação nº 00188/2014.- Sugere estudos e melhoramentos para transformar a 

remanescente mata nativa "Inês Tellini Cavenaghi", no Bráz Cavenaghi, em bosque 

municipal. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

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

adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00189/2014.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, desenvolver junto a Secretaria Municipal de Saúde, estudos objetivando a criação 

de uma cartilha informando a população sobre os direitos dos pacientes e portadores de 

enfermidades previstos nas leis Federal, Estadual e Municipal. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIZ ANTONIO MACHADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

16º) Em única discussão a Indicação nº 00190/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria 

com o Governo Federal com objetivo de implantar em nossa cidade o programa "Luz para 

Todos". Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos novamente. Gostaria de saber o porquê o 

Vereador Luiz Machado solicitou vistas de uma indicação de autoria do nobre vereador 

Joilson. Você está solicitando vistas da indicação que apenas solicita melhorias para a 



população que necessita de luz em suas residências. Algumas chácaras necessitam de luz. Não 

estou chorando. Não preciso disso. Eu tenho coragem de olhar no seu olho e dizer. Não falo 

pelas costas. É uma indicação para o prefeito municipal de autoria do nobre vereador que faz 

parte do mesmo partido. Não vejo o motivo de não colocar a referida matéria em votação na 

data de hoje. Será que o senhor está vendo o que está sendo votado? Gostaria de pedir 

desculpas para quem está me ouvindo, principalmente aos internautas. A indicação do nobre 

vereador recebeu assinaturas de vários vereadores para reforçar a solicitação. Joilson, foi você 

que decidiu colocar essa matéria em discussão ou não? A população requereu a elaboração da 

matéria. Essa indicação vem ao encontro da concretização de uma parceria com o Governo 

Federal com o intuito de levar energia elétrica as casas da zona rural. Inúmeras pessoas estão 

recebendo energia elétrica através de fiação irregular. Trabalhei na empresa Penha três meses 

antes das eleições. Aprendi que caso não utilizarmos um fio resistente, automaticamente 

haverá imenso desperdício de energia. Fico muito contente com a elaboração da matéria. Não 

existe a necessidade da matéria receber vistas. Será que as pessoas sabem que vossa 

excelência solicitou vistas da matéria? O vereador comentou que a matéria seria colocada em 

discussão. É uma ótima indicação. Devemos analisar com muito carinho o conteúdo da 

indicação. Gostaria de parabenizar o autor da indicação. Peço o apoio dos demais colegas para 

que a matéria seja aprovada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. O pedido de vistas se justifica para que 

algumas dúvidas sejam esclarecidas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. Se o vereador Marquinhos não fosse 

igual a anu no fio, que não sabe o lado que está, acredito que o mesmo saberia sobre nossa 

conversa. Já existe um projeto desse porte que atende o Incra e não somente algumas 

chácaras. Estude o projeto, vereador, depois você vem a esta tribuna para chorar. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Venho 

a esta tribuna para dizer que estivemos conversando sobre a questão da solicitação de vistas. 

Já existe o programa Luz para Todos em nossa cidade. Quando se fala em conjunto de 

chácaras, acredito que seria o programa Cidade Legal. As chácaras que não possuem energia 

elétrica estão sendo identificadas. Há alguns dias entrei em contato com a Flávia Zacchi que 

trabalha no setor de Habitação e a mesma me disse que determinados conjuntos estão sendo 

beneficiados pelo programa. Em breve o procedimento de instalação será iniciado. A 

solicitação de vistas é somente para que possamos analisar a situação. Ninguém está 

cerceando a matéria. Não existe o porquê de todo esse estardalhaço. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Caso já exista o programa, acredito que 

falta divulgação. Devemos divulgar o benefício, caso contrário, acredito que as pessoas que 

não ficarem sabendo da situação irão fazer um estardalhaço contra os vereadores. Desconheço 

da execução do programa em nossa cidade. Vou pesquisar. Caso constate que realmente exista 

o programa, faço questão de que o setor competente divulgue a situação. Obrigado... 

Continuando o orador: Caro presidente, hoje tive a oportunidade de conversar com o 

vereador Joilson a respeito da matéria. Diversas localidades possuem sérios problemas em 

relação a iluminação. Posso dizer que o bairro do Machadinho também passa pelo mesmo 



problema. Essas pessoas sentem na pele a falta desse importante benefício. Conforme vossa 

excelência explanou, acredito que muitas pessoas vieram fazer pessoalmente esse pedido ao 

senhor. Então, deixo registrado que a indicação de vossa excelência é de grande importância 

mesmo com a existência do programa. Temos que questionar em relação a matéria. É muito 

importante. Devemos votar o que é bom para Itapira. Esse mal entendido é uma falta de 

respeito para com a população... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Em relação ao que o nobre vereador Luiz Machado disse, gostaria de dizer que sei em que 

lado estou. Estou do lado do povo. Você disse que não fui na reunião. Tudo bem, mas não fui 

convidado para participar da reunião. Desculpe-me, mas você também deveria saber das 

coisas. Tenho meu posicionamento. Não sou contra o grupo da situação ou oposição. O 

Prefeito José Natalino Paganini tem meu apoio para o melhor da cidade. Penso na população e 

não no meu bolso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Esse 

programa já existe há um bom tempo. O grande problema está relacionado as chácaras que 

aderiram o projeto. A Prefeitura Municipal está regularizando a situação há um bom tempo. A 

empresa não realiza a ligação de energia de muitas chácaras devido a ausência de projeto. Os 

proprietários devem aderir o programa. Obrigado... Continuando o orador: Devemos acatar 

o que é bom para a sociedade. Dirijo a palavra ao senhor Luiz Machado. O senhor já me 

chamou de papagaio de pirata e chamou o nobre vereador Marcos Paulo de anu. O senhor já 

votou contra projetos de seu bairro. Então, se o senhor não representa bem o seu bairro, 

acredito que você não tem o direito de abrir a boca e falar do restante da cidade. Obrigado.” 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIZ ANTONIO MACHADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

17º) Em única discussão a Indicação nº 00191/2014.- Sugere a construção de pista para 

prática de skate na praça Hebert de Souza (Complexo Betinho), no Parque São Francisco. 

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

ANTONIO MACHADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00192/2014.- Sugere a 

construção de calçadão e ciclovia na praça Hebert de Souza (Complexo Betinho) no Parque 

São Francisco e melhorias que especifica. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 19º) Em única 

discussão a Indicação nº 00193/2014.- Sugere reformas e melhorias no campo de futebol 

localizado no Parque São Francisco. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. O campo que 

está localizado no parque São Francisco possui alguns problemas. A população do bairro 

solicita para que o setor competente tome algum tipo de providência. Prova disso é o abaixo 

assinado elaborado pelos moradores. É apenas uma indicação. O campo de futebol não possui 

iluminação adequada. Possuo algumas fotos do local em meu celular. Com certeza o prefeito 

não deixará a população do bairro à deriva. Desloquei-me até o bairro para constatar os 

problemas e resolvê-los. Muitas pessoas praticantes de esportes não possuem local adequado 

para se hidratarem. Solicitar vistas da matéria é muito triste. Não vim a esta tribuna para 

apenas condenar. Peço aos vereadores para que aprovem a ideia e não solicitem vistas da 



matéria. São melhorias para o bem de todos. Devemos deixar de lado as diferenças políticas 

para que a população não seja prejudicada. Estamos nesta Casa para representar a população. 

A reforma do local é de fundamental importância. Peço o apoio dos demais colegas. São 

pequenos problemas que podem ser resolvidos pela administração. Obrigado e boa noite.” 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 

20º) Em única discussão a Indicação nº 00194/2014.- Sugere a instalação de rotatória tipo 

"tachão" e melhor sinalização de solo na confluência das ruas Ataufo Ulhôa Canto, Sebastião 

Cestari e Francisco Sales Rocha, Pq. São Francisco. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Peço para que a 

população visite regularmente as sessões desta Casa. Essa indicação sugere a construção de 

uma rotatória tipo tachão. É uma situação que evitará maiores transtornos na localidade. A 

sinalização é de fundamental importância para que acidentes sejam evitados. Estive 

conversando com alguns moradores da localidade a respeito do assunto e constatei que a 

construção de uma rotatória tipo tachão é melhor do que a construção de uma rotatória 

convencional. Por que é melhor do que a rotatória convencional? Porque muitos caminhões 

transitam pelo local. É uma forma de evitar colisões contra a rotatória convencional. É um 

bairro muito populoso. Peço o apoio dos demais colegas para que a matéria seja aprovada. É 

uma reivindicação de muitos moradores. Agradeço a atenção de todos... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico feliz pela preocupação de vossa excelência. A 

necessidade da construção dessa rotatória é de fundamental importância. Parabéns. Espero 

que todos vereadores votem favorável a matéria. Os moradores da comunidade São Francisco 

somente tem a agradecer. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – 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. 


