
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de setembro 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. A seguir, o Sr. 

Presidente abre a palavra ao Sr. Edson Laércio de Oliveira para que faça uma oração. Isto 

feito, como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada. Como me colocaram para a oposição... Já deixei bem claro que sou a 

terceira via nesta Casa. Vou defender do mesmo modo que estava defendendo e incomodou 

quem me expulsou do grupo. Defenderei os direitos da população. Como devemos legislar 

para a população, devemos respeitar os demais vereadores. Antes, devemos respeitar o voto 

popular, ou seja, a população que nos elegeu. Estou nesta Casa desde o início do ano 

passado fazendo esse papel. Como fazia parte de um grupo, acabava votando muitas coisas 

sem dizer nada. Votava favorável, pois estava junto a população. A população, 

simplesmente, já sabia do meu voto. Não me arrependo de nada. Agradeço a todos que 

fizeram questão de minha expulsão do grupo. Venho a esta tribuna, desde o ano passado, 

avisando o senhor prefeito municipal, mesmo sendo expulso, sobre o que vem acontecendo 

no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A turma está fazendo as coisas para 

prejudicá-lo. Prejudicá-lo como? Não estão enviando os balancetes mensais. É uma 

situação gravíssima. A conta do ex-prefeito veio favorável do Tribunal Contas e acabou 

ficando desfavorável através desta Casa. Foi entregue no prazo correto. O site do Tribunal 

de Contas não pode ser transmitido devido à alguns problemas de visualização. Todos os 

cidadãos Itapirenses podem acompanhar os processos através do site do Tribunal de 

Contas. Basta realizar uma pesquisa no Google. Neste site, descendo a barra de rolagem, 

mais precisamente no final, você encontrará o portal do cidadão. O cidadão tem acesso a 

todas informações que passam, tanto na Câmara Municipal, como na Prefeitura Municipal, 

SAAE e demais autarquias do município. Existem alguns alertas. Alguns balancetes 

estavam sendo entregues atrasados. Como os balancetes estão sendo enviados atrasados, as 

contas serão rejeitadas no futuro. É triste dizer isso. O mais grave é que no mês de setembro 

a Educação não cumpriu as metas. A meta é a porcentagem que a Educação deve cumprir. 

Está como alerta para o prefeito. É triste ver essas situações acontecendo. As contas não 

serão favoráveis devido aos alertas. Falar que é devido a uma pessoa? Não é. São pessoas 

que não estão fazendo o serviço corretamente. Já orientei antes de ser expulso desse grupo. 

Será que os vereadores da situação se preocuparam com a situação? Fica registrada essa 

situação. Já alertei sobre o assunto várias vezes, mas nenhum vereador abraçou a causa para 

levar as informações até o prefeito. Alertei o grupo da situação. Essas coisas nas mãos da 

oposição seria a mesma coisa que entregar a faca e o queijo a fim de fazer política. Venho a 

esta tribuna somente para solicitar o repasse dos balancetes e o cumprimento dos alertas. 



Com certeza será uma situação complicada. Outro assunto está relacionado a vários 

requerimentos, inclusive a questão do ITBI. Peço desculpa para quem está pensando que 

estou fora da Câmara Municipal. Um órgão de imprensa colocou o correto. Outros dois 

órgãos de imprensa não colocaram o correto. Aliás, uma imprensa escrita falou besteira. 

Duas delas, foi bom. Gostaria de parabenizar a reportagem que o Fernando fez. Não é a 

presidência da Câmara. Não sei se o líder me expulsou com medo da votação dos demais 

vereadores para o cargo de presidente desta Casa. Isso não se passa em minha cabeça nos 

dias atuais. Hoje sou um vereador. Estou legislando. Não é o momento de lançar a minha 

candidatura como presidente desta Casa. É lógico que disputei o cargo de presidente no ano 

passado, mas não sei se o problema está relacionado a isso. Será que o Marquinhos corre o 

risco de ser o presidente desta Casa? Então, o que o jornal A Cidade colocou ficou a dizer 

que fui expulso pelo motivo de que estava correndo o risco de ser o presidente da Câmara 

Municipal. Não é isso porque não estou disputando o cargo de presidente da Câmara 

Municipal. É lógico que devemos analisar o que está se passando nesta Casa. Estamos 

elaborando os projetos e indicações. São indicações e projetos da população Itapirense. 

Devo olhar para o cidadão e para quem será beneficiado. Não para uma pessoa e sim para a 

maioria. Não podemos legislar para uma pessoa ou para um grupo político, mas sim para a 

população. Esse é papel do vereador nesta Casa. Peço desculpa para os moradores da 

Avenida Brasília, da Avenida Bandeirantes e do bairro Flávio Zacchi. Infelizmente não deu 

para colocar na pauta dos trabalhos desta noite as indicações de todos vocês. Acredito que 

as matérias estarão na pauta da próxima sessão. Agradeço a todos por me orientarem em 

relação aos problemas. São matérias que serão cadastradas na próxima sessão. Não é erro 

de nenhum funcionário da Casa. O erro é meu, pois não tive tempo hábil de cadastrar no 

livro desta Casa. As solicitações serão cadastradas na próxima sessão. Tenho certeza que 

terei a colaboração de todos os vereadores desta Casa para a aprovação das matérias. 

Apesar de terem me colocado na oposição, fico contente, pois conversei com algumas 

pessoas de nosso partido... Devo muito ao partido que disponibilizou a minha legenda, mas 

antes do partido, vem a população que nos elegeu. Primeiramente vamos defender a 

população que nos elegeu. Nosso partido é transparente. Fico contente por esta Casa 

possuir dois representantes de nosso partido. Com certeza novidades virão. Vamos colocar 

nesta Casa. Estamos recebendo assessoria. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite 

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. 

Gostaria de tecer alguns comentários... Na semana passada, quando o vereador Marcos 

Paulo, nesta tribuna, falou sobre alguns tributos que sofreram aumento e o líder do prefeito, 

nessa mesma tribuna, enumerou diversas obras que estão sendo realizadas, mas esse 

aumento de IPTU, ITBI, CIP e outras taxas... Gostaria de deixar o questionamento no 

sentido de que a maioria das obras na qual foi falado eram obras juntamente com o 

convênio do Estado. O município entra com uma contrapartida, mas a maior parte é do 

Estado. Não posso deixar de enaltecer a disposição porque foram obras que o deputado 

Barros Munhoz disponibilizou para o município. Gostaria de deixar a pergunta para o líder 

do prefeito e principalmente para o prefeito Paganini. Onde está indo o dinheiro dos 

tributos da população Itapirense? Você justificar que esse dinheiro está sendo investido em 

obras orçadas com o convênio do Estado, acho que infelizmente está fazendo a população... 



A população não vai acreditar... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Acrescentando o que você está colocando nesta Casa, o recapeamento das ruas e caminhões 

adquiridos foi através de um empréstimo que será pago ao longo do tempo. Obrigado... 

Continuando o orador: Fica esse questionamento. Justificar que esse aumento está sendo 

revertido em benefício, acredito que temos que separar os benefícios, ou seja, o que é verba 

vinda do Estado através de convênio e o que é aquilo que o município está aplicando junto 

a coletividade. Posso enumerar alguns problemas graves que infelizmente a administração 

Paganini fecha os olhos. No final do ano passado os vereadores da situação foram até o 

gabinete, tiraram foto junto ao prefeito devido a devolução do dinheiro da Câmara e deram 

a ideia ao mesmo, parabenizo a iniciativa dos vereadores, de ser comprado, com esse 

dinheiro, viaturas para a Guarda Municipal. Há duas semanas, inclusive foi matéria 

jornalística, foi publicado que quatro viaturas da Guarda Municipal estavam paradas devido 

a problemas. Então, a população não tem que pagar o preço de uma incompetência ou 

ingerência administrativa. A iniciativa dos vereadores... Acho muito louvável porque 

vossas excelências observam da mesma forma que observo o índice de criminalidade cada 

vez mais alarmante em nosso município. Parabenizo vocês, mas cobro do prefeito 

municipal. Depois de quase dez meses esse dinheiro... Não deram satisfação para a 

população, sendo que vossas excelências disponibilizaram a ideia. Não sei para onde foi 

esse dinheiro. Novas viaturas para a Guarda Municipal não foram disponibilizadas. A 

Guarda Municipal está trabalhando em condições difíceis. Muitos deles têm relatado essa 

situação. Fica complicado. Correr atrás de bandido com viaturas inadequadas, acredito que 

está pondo em risco os servidores municipais, assim como os contribuintes Itapirenses. O 

pai e a mãe de família estão sujeitos a serem abordados, correr o risco de latrocínio e não 

possuir o apoio daquelas pessoas que disponibilizam conforto e segurança por ingerência 

administrativa. Gostaria, nesta tribuna, que algum vereador falasse onde foi parar o 

dinheiro. A ideia de vossas excelências foi louvável. Vossas excelências também estão 

cientes e tiveram a pertinência de ver o problema de nosso município. O prefeito em dez 

meses, após recebê-los em seu gabinete, infelizmente não deu retorno. Não deu retorno para 

onde foi o dinheiro e aquilo que está trazendo de benefício para a Guarda Municipal de 

Itapira. Fica esse questionamento. Gostaria de ter a resposta não como oposição, mas como 

vereador representante da população. É para a população que devemos dar satisfação. Não 

é para o César, Marquinhos ou demais vereadores situação. Não vi nenhum vereador vir a 

esta tribuna e falar sobre o assunto. A população clama por segurança. Nosso município, há 

alguns meses, foi matéria jornalística de diversas redes da região com relação aos índices 

de criminalidade. Não sou eu que estou falando. Foi matéria e a população sabe disso. 

Gostaria, também, de cobrar junto a administração que uma sala do centro cirúrgico do 

Hospital Municipal está, há meses, desativada porque um foco, na qual o cirurgião 

necessita para realizar o procedimento cirúrgico, está quebrado. Então, gostaria que o líder 

do prefeito pudesse cobrar a Secretária e o prefeito para poder... Um simples foco de 

iluminação do centro cirúrgico quebrado está fazendo com que milhares de cirurgias não 

sejam concretizadas. São cirurgias eletivas que a população está aguardando há meses. É a 

mesma população que bate na porta do AME e volta para Itapira, pois a situação naquele 

local também está sobrecarregada. Um foco do centro cirúrgico quebrado para uma 

administração... Acho que é o mínimo que o contribuinte quer. São condições para que o 



cidadão possa chegar ao Hospital e ter uma sala a mais. Se tiver duas emergências no 

Hospital Municipal, acredito que o mesmo somente pode disponibilizar um capnógrafo. É 

um aparelho essencial para o anestesista fazer uma anestesia geral. Hoje a Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia contraindica a sala que não possui o capnógrafo. Então, se 

tiver duas emergências com anestesia geral, acredito que teremos um único aparelho no 

Hospital Municipal. O outro aparelho está, há meses, quebrado. Isso é dar satisfação para 

quem precisa de condições para trabalhar e realizar um procedimento de forma que cause o 

mínimo de risco possível para a cirurgia do cidadão. Um capnógrafo para tocar todas as 

salas, caso esteja fazendo duas cirurgias gerais, é um risco para o paciente. Fica difícil o 

mínimo de condições para se trabalhar. Não está sendo oferecido. Reforma no Hospital? 

Faço congratulações para a reforma que foi feita no terceiro andar do Hospital, mas o 

paciente tem que chegar ao terceiro andar vivo. Não adianta fazer pintura, colocar porta 

nova, vidro, trocar janela e aumentar a porta se o centro cirúrgico não dá condições para o 

paciente realizar uma cirurgia com segurança. A pessoa tem que chegar lá em cima viva. 

Morrer lá embaixo para não pisar lá em cima e ir para o cemitério, não dá. Essa é a 

realidade do Hospital, pessoal. Um foco do centro cirúrgico, há meses, estar quebrado e a 

sala desativada... Um capnógrafo para o centro cirúrgico inteiro... O anestesista necessita 

de, no mínimo, dois. Vamos olhar a Saúde e os problemas de frente. Vamos analisar. Isso é 

grave. Tem que ser resolvido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ 

ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. O vereador tanto fala em aumento de 

imposto e ITBI. Estou tranquilo quanto ao aumento de imposto porque continuo morando 

em minha casinha e não fui pego. Será que o vereador não foi pego em sua mansão? Por 

esse motivo que ele reclama tanto? Isso foi feito para corrigir essa situação. Muitas casas no 

valor de um milhão de reais ou até mesmo quinhentos mil reais pagavam menos que as 

casas populares. Tanto que ele fala, acredito que pegou ele. Por esse motivo que ele está 

reclamando. Sem contar que isso é renúncia de receita. O prefeito deve fazer essa 

atualização. Todos os prefeitos, em qualquer gestão, devem realizar a atualização. O 

vereador fala também em condições de trabalho. Quanto tempo ele está no Hospital 

Municipal e no serviço público? Será que somente agora ele está vendo isso? Será que ele 

fazendo a parte dele, atendendo nos horários corretos, também não estará contribuindo? 

Vamos rever essa situação. A população deve rever isso. Será que a população está vendo 

isso? A população sabe disso. Tenho certeza absoluta que essa administração se empenha 

em todas as áreas da cidade para o bem estar da população. Ela é responsável por todas as 

áreas de nossa cidade. As verbas que vem, graças ao nosso deputado... Ele trabalha e gosta 

de Itapira. Vamos pedir para o deputado do partido de nosso nobre vereador. Ele também 

deve nos ajudar. Ele não tem grupo político ou deputado? Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada. Primeiramente 

queria elogiar a iniciativa e a competência do trabalho realizado na questão da reforma e 

expansão do Centro de Fisioterapia da Vila Ilze. Há muitos e muitos anos aquele centro é 

usado. Muitos profissionais já passaram por aquele local. Cada vez mais a demanda do 

município tem a necessidade de ampliação. Por anos foi requisitada nesta Casa a questão 

dessa ampliação. Agora, tão bem, foi realizada. Dentro dessa confecção, vamos lembrar 

mais uma vez dos recursos. São recursos do município e recursos dos tributos. Quando 



falamos em tributo temos a necessidade, pelo Tribunal de Contas, de fazer os ajustes tanto 

de plantas genéricas como também do IPTU. Não fazê-lo é ingerência. É não saber 

administrar o município. É muito engraçado e muito fácil um vereador vir até aqui e falar 

para onde está indo o dinheiro do município. É muito mais esquisito esse mesmo vereador 

pedir para que se aumente o quadro de funcionários. Como você vai aumentar uma 

determinada quantidade de funcionários no município, seja para a Saúde, Educação ou 

Obras, se hoje o município tem 50% do orçamento restrito dentro daquilo que ganha? O 

município hoje, 50% daquilo que é arrecadado, volta para o pagamento de funcionários. 

Enquanto você não aumentar a receita do município, você ficará estagnado e travado. Isso é 

ingerência passada. Ficaram anos sem fazer aumentos previstos em lei, sendo que hoje 

travam o desenvolvimento da cidade. Isso ninguém fala. Na hora de solicitar contratações, 

vem base sindical alegando melhorias e aumento de funcionários... Como fazer sem 

administrar? Como fazer sem aumentar os tributos? Muito bem lembrado pelo vereador 

Machado. Os mais afetados dentro desse reajuste foram aqueles que possuem mansões na 

Santa Marta e Nova Itapira. Muitas vezes pagavam IPTU menores do que quem reside no 

bairro do Nosso Teto. E o ITBI que é feito no momento da transação. Pegava o trabalhador. 

É o cara que faz o financiamento de sua casa e passa o valor real do imóvel para a Caixa 

Econômica Federal e não aquele que tem dinheiro e reside na Santa Marta e pode comprar 

muitas casas nesta cidade. O cara chega e fala: “Quanto é sua casa?” É R$ 150.000,00. – 

respondem. “Dou-te R$ 130.000,00 à vista.” Depois quer passar no valor venal de somente 

R$ 30.000,00. Por que isso? Para não pagar imposto. Além de rico é miserável. Não quer 

ajudar o povo. Conhecemos muita gente nesta Casa que faz isso. Para lembrar, quando o 

nosso colega vereador Marcos Paulo falou que eu o expulsei do grupo, gostaria de lembrar, 

senhor vereador, que não existiu expulsão. Simplesmente o grupo não o reconheceu e não 

somente uma pessoa exclusiva. O grupo político não é somente os vereadores. Estamos 

falando de coligação partidária. Vários e vários membros se reuniram. Várias e várias 

pessoas chegaram a mesma conclusão. Então, acho que o senhor deveria deixar de se 

preocupar com a aquilo que se passou, deixar de se preocupar com a exclusão ou não, pois 

já aconteceu e é fato nesta Casa. Preocupe-se em tocar sua vida. Vá batalhar por aquilo que 

o senhor realmente quer. O grupo não te reconhece mais. A partir do momento que não tem 

reconhecimento, tome seu rumo e vá à frente. Vamos deixar o passado para trás... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Vale lembra que o PRB está coligado com a 

legislatura dos candidatos estaduais... Continuando o orador: Muito bem colocado, senhor 

vereador. Para lembrar, as atitudes de um político não podem ser reflexo na atitude de um 

partido. Existem muitas responsabilidades de coligação dentro de um partido, no qual a 

individualidade e até mesmo a imprecisão de um vereador ou outro membro da política não 

pode justificar desligamento de um partido coligado. Atos isolados não pode representar 

um partido inteiro. O partido pode estar coligado, mas o partido não pode ser penalizado 

pelas atitudes incoerentes dessa pessoa. O partido mantém a base, mas a base não é 

obrigada a manter esse político junto aos demais caso não ande na mesma linha. Então, 

senhor vereador, quando você falou em minha pessoa, gostaria de dizer que não expulsei. 

Quem expulsou foi o senhor mesmo com suas próprias atitudes. Hoje foi falado nesta Casa 

sobre o dinheiro que foi destinado da Câmara para a compra de viaturas. Primeiramente 

esse dinheiro não é carimbado. A Câmara não tem o poder de falar: “Prefeito, cumpra isso e 



aquilo.” Estive junto ao prefeito para poder saber sobre o dinheiro que foi devolvido e 

como foi aplicado. Em uma conversa com o prefeito... Mais uma vez o dinheiro dos 

tributos e da população Itapirense foi aplicado em uma das mais importantes obras que 

Itapira já teve. Talvez seja a mais importante de todas que já aconteceram em nossa cidade. 

Representará os meus filhos, netos e todo o desempenho de uma cidade. O prédio da 

FATEC exigiu mais de um milhão de reais em investimentos do município. O prefeito José 

Natalino Paganini, em menos de dez meses, chamou para o peito. A partir do momento em 

que ele soube que o Centro Paula Souza instalaria uma FATEC em nossa cidade o mesmo 

disse o seguinte: “Eu vou fazer com os recursos do município.” Se veio da viatura ou não, 

se veio da Câmara ou onde esse dinheiro foi diluído dentro do tesouro, é um dinheiro 

aplicado para toda população Itapirense. Não é somente para a população Itapirense, mas 

para toda região. O meu filho, assim como o filho de todos vocês, podem, algum dia, estar 

dentro dessa FATEC. Alguém duvida que o Centro Paula Souza, uma faculdade pública e 

gratuita, não é um dos maiores eventos que a nossa cidade já teve? Não é justificável que 

esse dinheiro seja aplicado dentro de uma FATEC? Alguém discorda que o ensino gratuito 

de qualidade do Centro Paula Souza não mereça esse investimento? Isso se chama 

administração. Chama-se coragem de um prefeito que topa a parada, não tem medo e sabe 

administrar. Críticas sobre comprar aquilo ou isso, existirão, mas chamar para si próprio um 

milhão em recursos do município a fim de concretizar o Centro Paula Souza, são poucos. 

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 JOILSONA BSTISTA MILITÃO DA 

SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 6ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 23 de Agosto de 

2014. Tendo em vista que houveram duas solicitações de adiamento, uma por 30 dias, de 

autoria do nobre vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, e outra para a próxima sessão, de 

autoria do nobre vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, esta presidência informa que 

regimentalmente prevalecerá o menor prazo de adiamento. A seguir, o Sr. presidente coloca 

em votação o prazo de adiamento da matéria para a próxima sessão. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 28 Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de Agosto de 2014. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 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 aos Ofícios: 3º) Ofício SG-DAO 

nº 330/14.- Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 70/2014 que "Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa de transporte coletivo, Viação 

Itajaí Ltda.", para melhores estudos. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Razões de Veto. 

4º) Razões de Veto Parcial ao Autógrafo nº 82/2014, ao Projeto de Lei nº 64/2014 , que 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 



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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 0019/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 1º da Lei Complementar n 

5.297/14. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 0020/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica cargos de Agente de 

Saúde e Agente Comunitário de Saúde. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0074/2014.- 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 Banda 

Lira Itapirense. 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 02 de Setembro de 

2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0075/2014.- Em que o 

Sr. Juliano Feliciano submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre o Programa de Incentivo a Redução de Consumo de Água em Itapira, por 

meio de bonificação nas tarifas de água e esgoto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0076/2014.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 

abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00. 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 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0077/2014.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa concessionária do serviço 

público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda. 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 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 11º) PARECER nº. 

117/2014.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2014.- 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 Decreto Legislativo nº 12/2014, de 

autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título 



de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo professor de Educação Física Sr. Miguel de Arruda", 

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 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori - Presidente. 12º) PARECER nº. 118/2014.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2014.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 

Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, 

Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 

ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Altera a redação do § 1º do artigo 2º e acrescenta o artigo 7º da Lei Complementar nº 

4.789/11", 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 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 02 de Setembro 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 Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 

somente as ementas dos Requerimentos de Pesar. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00346/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel Rezende da Costa. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00347/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Santina Pinto de Azevedo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00348/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jandira Pereira. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00349/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Aparecido Donizete Firmino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00350/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joaquina Monteiro Martins. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00351/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Paulino Luvizetto, mais conhecido como Paulino do Centrão. Autoria. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00352/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Prandini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00353/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Garcia de Moraes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00354/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Garcia Guedes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00355/2014.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elias Vieira de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00356/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana Elídia dos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00357/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Nair da Silva Alves. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 25º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00358/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Bella Finazzi Brunialti. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00359/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Dulce Regina de Lima Pegorari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 27º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00360/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcos Rafael Moraes Pinto. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00361/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. João Batista de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00362/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anésia Rocha dos Santos. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00363/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Amélia Paneto Rabechi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00364/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Miguel. Autoria. Carlos 



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

Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 32º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00365/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Regina Célia de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00366/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Rubiano de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 34º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00367/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Terezinha Sabino Mira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00368/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Geralda Efigênio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00369/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adelaide Antonelli Scholl. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00370/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Angelina Luvizetto Pressato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 38º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00371/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lúcio Marques de Menezes 

Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00372/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Orlanda Ranzatto Lantin, mais conhecida 

como Dona Landa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00373/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ester Sobreiro Lourenço. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 41º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00374/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Ginetti Zaniboni 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 42º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00375/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Erzilda Marchezini de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 43º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00376/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna Pierina de Jesus 

Lima, mais conhecida como Ana Cricco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete 

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



Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 44º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2014.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge 

Aparecido Pelisser. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 45º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00378/2014.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Anitta Galdi de Faria, mais conhecida como Dolly Galdi. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 46º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00379/2014.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Ermínio de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Setembro 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. A 

seguir, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Momento em que o 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer e a Casa rejeitada, menos 3 votos dos 

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

Lopes, a inversão da pauta. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: "Estou vendo, nesta Casa, que os vereadores estão enrolando para vir com o 

parecer para não dar tempo de serem lidos os Requerimentos. São Requerimentos que a 

população está solicitando. Não é somente um vereador que as colocou." A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

"Requeiro a cópia da Ata, pois me senti ofendido pelo vereador. Obrigado." A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: "Gostaria, 

senhor presidente, que fosse cumprido o horário. Dez minutos viraram 22 minutos. Então, 

se pedem 10 minutos para a reunião das comissões, que seja os dez minutos. Acho que a 

pauta é extensa. Nós estamos há dias com a pauta parada. Dez minutos viraram 22 minutos. 

Acho que temos que dar andamento na Casa. Obrigado." A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: "Nada impede, depois do término do Expediente, voltar novamente a sessão nos 

Requerimentos. Na próxima, pode." Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente solicita 

ao Primeiro Secretário para que proceda a leitura dos pareceres aos Projetos de Lei 

nºs 74, 76 e 77/2014. 47º) PARECER nº. 119/2014.- Ao Projeto de Lei nº 74/2014.- 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 74/2014, de 

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

forma de Subvenção Social, valores à Banda Lira Itapirense", 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 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 48º) PARECER nº. 

120/2014.- Ao Projeto de Lei nº 76/2014.- 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 76/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - Presidente. 49º) 

PARECER nº. 121/2014.- Ao Projeto de Lei nº 77/2014.- 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 77/2014, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a subsidiar economicamente 

a empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda.", 

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 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Não havendo mais pareceres, o Sr. Presidente passa a leitura dos 

Requerimentos. 50º) Requerimento nº. 00268/2014.- Oficiar a Telefônica/Vivo, 

solicitando instalação de linhas telefônicas no Loteamento Bica D´água. Autoria. Joilson 

Batista Militão da Silva. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 51º) Requerimento nº. 00269/2014.- Oficiar à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando serviços de entrega de correspondências no 

Loteamento Bica D´água. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. Carlos Alberto Sartori 

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 52º) Requerimento nº. 

00270/2014.- Oficiar ao deputado estadual José Antonio Barros Munhoz, solicitando 

gestões junto ao Governo do Estado para a pavimentação asfáltica da Estrada "Timóteo 

Soares" (IPI-165). Autoria. Carlos Alberto Sartori. Joílson Batista Militão da Silva 

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

02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 53º) Requerimento nº. 

00271/2014.- Oficiar ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao departamento 

competente, mais agilidade no reembolso do ITBI cobrado indevidamente. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores. Presidente, também requeiro a 

cópia da ata e que conste o horário da solicitação dos dez minutos, assim como o retorno. 

Obrigado. Venho com esse requerimento porque quando começaram a cobrar o ITBI, foi 

cobrado do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Isso não pode. Foi cobrado em uma 

única parcela. São pessoas que não tem muito dinheiro. Pagar o ITBI... Esse dinheiro deve 

voltar para a população. Fiquei sabendo que estão pagando a primeira remessa de fevereiro. 



Venho a esta Casa solicitar mais agilidade, pois no momento de receber da população, 

receberam. Fiquei sabendo que somente retorna... Alguém passa à frente. É uma situação 

que não poderia ser feita caso a pessoa estivesse doente. A Prefeitura Municipal recebeu 

dinheiro limpo. Será que a mesma gastou todo o dinheiro? Esse dinheiro já deveria ter 

retornado. Peço agilidade, pois estou representando a população, principalmente as pessoas 

que foram cobradas indevidamente. Peço o apoio de todos os vereadores. Muito Obrigado.” 

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

única votação o Requerimento nº. 271/2014. Rejeitado menos 3 votos dos senhores 

vereadores César Augusto da Silva. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com 

esses vereadores votando contra. É para o benefício da população, principalmente para os 

que mais necessitam. É como eles falaram no Pequeno Expediente. Isso não pode. É errado. 

Votei e continuarei votando favorável a população Itapirense.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “O vereador deveria se informar melhor 

porque existe um cronograma em relação a devolução do dinheiro. Falar por cima é fácil. 

Existe um cronograma. Não é simplesmente devolver o dinheiro. Existe um estudo a fim de 

que o dinheiro possa ser devolvido. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que o cronograma não tinha... Para devolver o 

dinheiro que foi cobrado indevidamente, vereadores, acho que não deve ser justificado 

dessa forma. Se foi cobrado indevidamente, acredito que foi cobrado de quem necessita. 

Algumas pessoas deixaram de fazer o benefício em suas residências. O programa “Minha 

Casa, Minha Vida” é direcionado para as pessoas de baixa renda. Então, é muito incoerente 

o discurso dos nobres vereadores e, agora, falar de cronograma. Primeiramente não deveria 

ter cobrado dessas pessoas, onerando cidadãos que não tem dinheiro para fazer as melhorias 

na residência. Antes de querer fazer um cronograma para devolver o dinheiro, acredito que 

não deveria ter cobrado esse dinheiro indevidamente. Essa é a verdade. Esse dinheiro não 

deveria ter sido cobrado da população. São pessoas necessitadas. Agora tem que fazer um 

cronograma para devolver o dinheiro que foi cobrado indevidamente? Expliquem para a 

população Itapirense. A população de baixa renda luta para ter seu lar. No momento de 

cobrar o dinheiro indevidamente, cobrou. Devolvam com juros e correção, mas dentro 

prazo. A pessoa não deve ser penalizada por essa incoerência da administração. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Não sou 

economista, mas pelo o que entendo, acredito que deve ser calculo os juros e a correção. 

Não é uma situação que se faça momentaneamente. O processo da realização dos cálculos é 

demorado. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente os vereadores que falaram sobre a situação 

precisam se orientar. Quem fez a cobrança indevida foi a Caixa Econômica Federal. A lei já 

vigorava no município e eles fizeram a cobrança indevida para o município. Então, vamos 

colocar quem cobrou indevidamente. Quando o município recebeu esse dinheiro e 

constatou o problema, o Secretário João Bozzi, o qual conversei na data de hoje, 

imediatamente solicitou a suspensão da cobrança e que a partir daquele momento todos que 

foram cobrados indevidamente seriam restituídos. Porém, muitas pessoas querendo 

aproveitar da situação tentaram entrar no reembolso do ITBI. Aquele que chegou em 

primeiro lugar e protocolou, tem ordem de prioridade em comparação a pessoa que 



protocolou em outras posições. Cada caso deve ser avaliado. Digo para vocês, de antemão, 

que em muitos casos a cobrança era devida e a pessoa dizia que era indevida. Então, temos 

que analisar cada caso e devolver o dinheiro para quem necessita. Fazer politicagem, 

acredito que não deve ser feita nesta Casa. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. Somente a título de informação, conforme requerimento de autoria do 

nobre Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, o requerimento de autoria do nobre 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima solicitando a suspensão dos trabalhos por 

10 minutos para exarar os Pareceres aos Projetos de Lei nºs 74, 76 e 77/2014 e 

realização de reunião de bancada ocorreu às 20:52 com retorno dos trabalhos às 

21:14, onde foi requerido pelo Vereador Marcos Paulo da Silva, a inversão da pauta e 

o requerimento foi rejeitado, lendo-se os Pareceres e posteriormente iniciou-se a 

leitura dos Requerimentos até o encerramento do Expediente no tempo regimental 

(21:30 hs). Esgotado o tempo regimental 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 primeira discussão o Projeto de Emenda a LOMI 

nº 001/2014.- "Altera a redação do inciso VII e revoga a letra "b" e o inciso X do Art. 34 

da Lei Orgânica do Município de Itapira." Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Luiz 

Antonio Machado, Maurício Cassimiro de Lima e Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os 

trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente retorna ao processo de 

discussão do Projeto de Emenda a LOMI. Tendo em vista que houveram três solicitações 

de adiamento da matéria, uma para a próxima sessão, de autoria do nobre vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima, outra de 180 dias, de autoria do nobre vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva, e outra de 150 dias, de autoria do nobre Vereador Sr. Rafael Donizete 

Lopes, esta presidência informa que regimentalmente prevalecerá o menor prazo de 

adiamento. A seguir, o Sr. presidente coloca em votação o prazo de adiamento da matéria 

para a próxima sessão. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ADIADA PARA A 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 0012/2014.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 

Ilustríssimo professor de Educação Física, Miguel de Arruda. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que seja dispensado o regime de votação nominal e que seja aclamado 

aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 

requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 12/2014. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO 12/2014. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0017/2014.- Altera a redação do § 1º do artigo 2º e acrescenta o artigo 

7º da Lei Complementar nº 4.789/11. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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



votação o Projeto de Lei Complementar nº 17/2014. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 

submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 

verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero justificar meu 

voto favorável pelo fato de que uma empresa necessita. Abriu-se um parecer para as demais 

empresas que não possuem esse tipo de benefício. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0069/2014.- Denomina 

logradouros públicos. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Tendo em vista que houve duas 

solicitações de adiamento da matéria, uma por 180 dias, de autoria do nobre vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima, e outra para a próxima sessão, de autoria do nobre vereador 

Sr. Marcos Paulo da Silva, esta presidência informa que regimentalmente prevalecerá o 

menor prazo de adiamento. A seguir, o Sr. presidente coloca em votação o prazo de 

adiamento da matéria para a próxima sessão. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “É um pedido da população. Não 

vejo a necessidade dos 180 dias. São situações que podemos votar. Obrigado.” 

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

aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 5º) Em única discussão 

o Projeto de Lei nº 0074/2014.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à Banda Lira Itapirense. 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 074/2014. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo a Banda Lira pelo 

grandioso trabalho que realiza em nossa cidade. São cerca de 500 alunos que fazem parte 

da escola. Somente trouxe bons frutos durante esses 105 anos de existência. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “A Banda Lira 

Itapirense não merece somente esse repasse, mas outros maiores. Parabéns pelo grandioso 

trabalho realizado em nossa cidade. Agradeço o prefeito por enviar esse projeto de lei a esta 

Casa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0076/2014.- 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00. 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 076/2014. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0077/2014.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa 

concessionária do serviço público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 



SILVA: “Fico contente com o Prefeito por subsidiar a tarifa da Itajaí. Vejo que aumentou 

R$ 15.000,00 no total, caso não esteja enganado. Peço para a empresa cumprir as 

exigências da lei que está em vigor. A mesma já foi aprovada e publicada. Ela refere-se a 

adequação de pontos. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

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

077/2014. Aprovado menos uma abstenção do Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Setembro 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. 


