
ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de fevereiro de 2015. 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Presidente, gostaria de fazer um pedido a vossa excelência. O caderno das 

inscrições da tribuna poderia ficar em um local separado dos demais vereadores. Desse 

modo, cada vereador iria até o local apropriado para realizar a inscrição. Estão esperando 

até o último segundo para assinar o livro. Seria mais democrático. No momento em que 

estava acabando o horário foi inscrito mais um vereador. Venho a esta tribuna para falar a 

respeito do gabinete móvel. Na sexta feira estive passando pela Rua Milico, proximidades 

do PPA, e algumas pessoas vieram me procurar. Elas trouxeram “bucha”, ou seja, 

reivindicações. É “bucha” porque não estão fazendo o correto, caso contrário eles estariam 

elogiando. Devemos correr atrás das soluções. Gostaria de passar algumas situações que 

foram levantadas. Sabemos que existe a necessidade de recursos para a instalação de 

semáforos na Rua Milico. Expliquei para a Dona Maria Tófeles que a matéria seria 

elaborada nesta Casa de Leis. Através de estudos da administração será possível analisar a 

situação. Outra reivindicação que foi levantada está relacionada a limpeza e recapeamento 

da Vila Maria. A empresa responsável pela limpeza não esta passando por aquela região. 

Também estive visitando o PPA da localidade e pude presenciar alguns pacientes que 

estavam tomando soro devido a dengue. Muitas pessoas acabaram indo embora porque não 

havia mais soro. Cabe ressaltar que são pessoas idosas. Esse tipo de situação não pode 

acontecer. Entrei em contato com o pessoal do CAIS e os mesmos alegaram que o 

medicamento poderia ser retirado naquele local. Peço agilidade da empresa que realiza o 

transporte dos medicamentos. É uma forma de evitar maiores transtornos. Existe uma 

epidemia de dengue em nossa cidade. Portanto, o transporte dos medicamentos para as 

UBSs em tempo hábil é de fundamental importância para todos. Atendendo o pedido de 

uma moradora da Rua Portugal chamada Michele de Souza, gostaria de dizer que a 

psicóloga que atendia a mesma foi retirada do local. Quando entra outro profissional o 

paciente não tem a mesma intimidade como tinha com o antigo profissional. Uma pessoa 

que está tratando da síndrome do pânico, depressão, dentre outras situações, não pode ser 

prejudicada dessa forma. Caso exista a necessidade de retirar o profissional, acredito que o 

paciente deve ser avisado com muita antecedência. Liguei para o responsável a fim de saber 

da situação, mas não recebi nenhum tipo de retorno. A funcionária estava de férias e 

quando voltou ficou sabendo que não ficaria na rede básica de saúde. Ela seria 

encaminhada para a Promoção Social. Muitos pacientes foram prejudicados. É o mesmo 

caso da Safire. Esse tipo de erro foi corrigido no passado, mas cometeram outro erro. 

Trocaram um profissional sem comunicar a população. São situações que não dá para 



engolir. Gostaria de solicitar a colaboração da Prefeitura Municipal para que olhe com mais 

carinho o prédio do São Judas, principalmente nos blocos 4, 5 e 6. A vegetação daquele 

local está muito alta. A realização de mutirão seria plausível. Outro assunto que gostaria de 

abordar faz referência aos números de casos de dengue. Muitas pessoas adquiriram a 

doença. Perguntaram-me como é o método para entrar nas estatísticas e como o exame é 

realizado. Devemos analisar a situação porque muitas pessoas estão contestando o número 

de casos divulgado. Esses números não são verídicos. Eles querem saber se entraram nas 

estatísticas do município. Uma certidão de óbito é cadastrada em a, b, c e d. O diagnóstico 

começa de baixo para cima. São situações que devem ser questionadas. Gostaria que 

nenhum óbito devido a doença fosse constatado no município, mas não é o caso. Inclusive, 

no final de semana perdi um amigo que trabalhou muito tempo comigo. Ele me ensinou a 

trabalhar na Fundição Nogueira. Era uma pessoa muito carinhosa chamada Xandinho. Ele 

veio a óbito. Gostaria que a realidade fosse transmitida para a população. Não dá para 

aceitar esse tipo de situação. Somos representantes da população. Portanto, devemos 

disponibilizar explicações para a população. Gostaria que o líder do prefeito analisasse o 

caso do psicólogo. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de solicitar um 

minuto de silêncio. Fiz esse um minuto de silêncio porque na última semana faleceu uma 

pessoa conhecida, amiga e vítima da dengue no município de Itapira. Vou ler um artigo da 

Universidade Federal de São Paulo quando fala a respeito do atestado de óbito. Essa 

conferência foi feita em 1948 e ela é uma revisão da Classificação Internacional de 

Doenças. A mesma é válida para qualquer país do mundo. Não é feito somente no Brasil, 

mas no mundo como um todo. Essa classificação fala do atestado de óbito. “A causa a ser 

tabulada nas estatísticas de mortalidade do atestado de óbito deve considerar, 

primeiramente, o ponto de vista de prevenção da doença ou da morte. A causa a ser 

tabulada nas estatísticas de mortalidade foi chamada de causa básica de morte. Considerou-

se que, do ponto de vista de prevenção de mortes, seria importante cortar a cadeia de 

eventos ou instituir a cura em algum ponto e que o objetivo mais eficaz da saúde pública é 

prevenir a causa precipitante, para que ela não atue. Para estes propósitos a estatística mais 

simples é aquela relativa à causa básica da morte, a qual pode ser definida como a doença 

ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levou diretamente à morte.” Por 

que falo isso nesse momento? Tenho autoridade para falar porque sou médico. Fiz seis anos 

de faculdade e aprendi a preencher um atestado de óbito. Esse atestado de óbito é a 

declaração para você enterrar uma pessoa. Sem o atestado de óbito você não enterra 

ninguém. Isso é válido em todo território nacional. Não é somente no município de Itapira. 

Falo isso porque no preenchimento de um atestado de óbito você tem as causas que 

culminaram para a morte e as causas básicas que contribuíram para o surgimento de outras 

doenças até a evolução do óbito. Tem vereador nesta Casa que opera e preenche atestado. 

Se um paciente é esfaqueado e vai para o Centro Cirúrgico de emergência e morre na sala 

operatória, obrigatoriamente o médico tem que colocar no atestado de óbito que ele foi 

esfaqueado. Isso é causa básica. Ele não foi para o Centro Cirúrgico sem ter a causa básica. 

O paciente morre tendo uma causa precedente. Aqui no município tanto a Secretaria 

Municipal de Saúde quanto o chefe do Executivo estão sendo omissos! Estão escondendo 

da população a verdade dos fatos! Não é somente em relação aos números que o 



Marquinhos falou anteriormente, mas em relação as pessoas que estão morrendo! Falo 

como médico! Cabe ressaltar que tem mais médicos dentro desta Casa! Caso alguém quiser 

contestar, o plenário está aberto. Para você preencher o atestado de óbito é necessário 

seguir isso aqui. Isso aqui é universal, pessoal. Você parte da causa básica para chegar até a 

causa terminal do óbito do cidadão. A Secretária de Saúde, com todo respeito, vir até a 

Rádio Clube e nos meios de imprensa para falar que ninguém morreu de dengue no 

município, é mentira dela! Ela está sendo omissa! Esse desabafo vem de uma declaração de 

óbito, onde o cidadão Itapirense foi encaminhado até o IML de Mococa. Isso aqui é um 

laudo de um médico do IML! Não é um médico do Hospital ou outro médico. Foi assinado 

por um médico que fez a autopsia do cidadão. Está aqui. Causa Básica: Plaquetopenia, 

dengue. Causa três: Pneumonia. Causa dois: Insuficiência respiratória. Causa um: Choque 

séptico. Agora falar que não tem nenhum caso de dengue, é mentira! É mentira! Isso é 

omissão e mentir para o povo Itapirense! Gostaria que a Secretária pegasse esse atestado e 

fosse até os meios de imprensa falar para o povo Itapirense que ninguém morreu de 

dengue! Outras pessoas tem o mesmo laudo. Não é mentira. Está aqui. Isso é dengue. O 

cidadão foi até o Hospital mais de cinco vezes. Foi internado. Ele morreu poucas horas 

depois, ou seja, às 23:30 da noite. O médico do Hospital fez o certo porque ele não sabia da 

causa de morte do cidadão. Por esse motivo o cidadão foi encaminhado ao IML. Quero que 

o prefeito e a Secretária contestem o atestado de óbito do serviço de verificação de óbito. 

Venho falando há meses, há semanas. Tentei falar com o Paganini. O Carlinhos é 

testemunha. Liguei em dois domingos, mas não consegui. O Carlinhos é testemunha dessa 

situação. Tentei falar com a Secretária na Prefeitura, mas ela se reservou no direito de não 

responder a nenhum questionamento de minha pessoa. Esse tipo de desabafo serve para a 

situação e para oposição, mas é em nome do povo de Itapira. Não estou fazendo política 

nesta tribuna. É um desabafo de quem procura fazer o seu papel. Os jornais me criticaram 

nesse final de semana em relação a minha religião e da minha esposa. Falo para esse jornal 

ir até a residência da viúva desse cidadão. Ando com a cabeça erguida em qualquer lugar. 

Converso e respeito cada vereador. Nunca fui omisso. Quero ver o Paganini e a Rosa 

justificarem essa situação para o povo de Itapira. Morreu e morreram mais pessoas. 

Existem mais declarações de óbitos desse tipo. Posso trazer na próxima sessão, caso 

alguém queira ver. Isso é sério. Não estamos brincando, presidente, de fazer política. Vidas 

de pessoas estão indo para sete palmos abaixo da terra por incompetência e omissão da 

Secretária e do prefeito. Estou à disposição para conversar com médicos, enfermeiros, 

prefeito ou quem quer que seja. Vamos falar a verdade para a população. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a 

todos. Não quero causar polêmica. Qualquer doença grave pode agir como coadjuvante no 

óbito por outra doença grave sem necessariamente agir de modo importante na causa 

mortis. Entenda-se. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria falar sobre um projeto 

de lei relacionado ao direito real de concessão de uso de uma empresa que aportará em 

nossa cidade. É uma empresa que gerará por volta de 150 novos empregos em nossa cidade. 

O faturamento anual será aproximadamente R$ 42.000.000,00. Essa empresa vem se 

instalar no lugar de uma empresa fictícia do passado, onde passou por investigações. A 

nossa administração retirou o direito real de uso deles. Hoje o local será disponibilizado 



para uma empresa do ramo de móveis de aço. Serão gerados diretamente 150 novos 

empregos. O vereador Marcos Paulo disse a respeito de duas situações que gostaria de 

comentar. A primeira situação comentada foi sobre a alternância de um funcionário que 

acredito ser da Saúde ou da Promoção Social. Não sei exatamente onde estava alocado. 

Sinceramente, Marcos, acredito que existem gestores no município capacitados para gerir 

aquilo que lhe compete. Se o gestor acreditou ser necessário a mudança, seja por qualquer 

motivo, ele o fará. Muitas vezes esse funcionário pode ter um nível técnico ou não. Ele 

enquadrou esse funcionário em outro local. Dizer que esse funcionário é insubstituível, é 

por em cheque o funcionário público que está em seu lugar. São pessoas de ordem técnica. 

Os nossos gestores da Saúde possuem extrema competência. Acredito piamente que a 

substituição dessa pessoa teve uma motivação profissional ou estratégica para levá-la de um 

lugar para outro. Tem que haver confiança no grupo. Tem que haver confiança na diretora 

responsável pela Unidade Básica de Saúde. É uma pessoa com mais de 25 anos de 

experiência no setor público. Ninguém está falando a respeito de uma pessoa amadora que 

começou ontem. A Deise está à frente dos trabalhos desde o início da construção das 

Unidades Básicas de Saúde de nossa cidade. Ela conhece a formação das Unidades, assim 

como o organograma das mesmas. Ela conhece a formação do sistema de Saúde Itapirense. 

É uma pessoa de extrema capacidade. Quando se fala na mudança de um funcionário ou 

outro, caso houver discussão em todas elas, acredito que devemos ter uma sessão somente 

para discussão desse assunto. Devemos acreditar no trabalho desempenhado e feito por essa 

diretora e simplesmente ver o que vai acontecer. Portanto, se existe uma diretora que faça 

esse tipo de trabalho, vamos deixar a cargo da mesma. Não podemos ficar no achômetro. 

Essas mudanças acontecem várias vezes. Elas acontecerão em qualquer administração. 

Quando o senhor levantou sobre os dados da dengue, nós temos um site do Sistema de 

Informação Nacional de Agravos e Notificações. É um site aberto. Cada indivíduo que 

adquiriu a doença é notificado. Como funciona? Cada pessoa que passe pela UBS, Santa 

Casa ou Hospital, primeiramente, não precisa de um exame para mostrar a doença. A 

sintomatologia da dengue é febre e mais dois outros fatores que indiquem que possa estar 

com a doença. O médico é obrigado a fazer uma notificação por força de lei. Inclusive, caso 

não realize esse procedimento o CRM do profissional pode ser cassado. Essa notificação é 

como dengue e não como hipótese de dengue. Quando a pessoa chega com uma sorologia 

específica, também. Cada laboratório dessa cidade, a partir do momento da constatação da 

doença, é obrigado a notificar. É necessário fazer um cruzamento de informações. Muitas 

vezes a pessoa é notificada em uma UBS. O medico da UBS é capacitado para fazer esse 

tipo de diagnóstico. Esses dados são encaminhados para o Governo do Estado. Em hipótese 

nenhuma existe a mudança desses números. Existe um confronto de dados. Tenho 

informações que os jornais de nossa cidade buscaram números nos laboratórios. O 

problema é o confronto de dados. Caso não exista o confronto de dados a mesma pessoa 

pode ser notificada uma, duas, três ou até mesmo quatro vezes. Não quero falar sobre 

números e óbitos. Foi levantada uma situação de óbito nesta Casa. De qualquer maneira, 

deixo registrado o meu pesar a família. Ninguém quer perder uma pessoa. Duvido que 

alguém dessa Casa de Leis deseje a morte de outra pessoa. Não há ser humano que deseje a 

morte de alguém. É obvio que estamos em um quadro de epidemia. Em momento nenhum 

podemos dizer que existiu ou não existiu... O Dr. Rafael apresentou um laudo, no qual 



existiu várias hipótese. O Dr. Pedro disse que essa morte pode não ter sido causada. Não 

vim aqui para discutir a causa. Devemos ter ações contra a dengue. Devemos trabalhar para 

que outras pessoas não adquiram a doença. Cada cidadão deve colaborar. Minha família 

também foi afetada. Cada um de nós deve buscar os criadouros. Não é uma doença que o 

setor público imprimiu dentro da população. O combate da doença depende de todos. Não 

estamos a caça às bruxas, mas sim desenvolvendo os trabalhos de ordem futura para que 

contenhamos a evolução da doença. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 

encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Passamos ao Razões de Veto. 1º) Razões de Veto Total ao 

Autógrafo nº 02/2015, ao Projeto de Lei nº 108/2014, que denomina de Dr. Murilo 

Arruda a Associação Centro do Idoso - Vida Mais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Razões de Veto, o Sr. Presidente passa 

a leitura dos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 008/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo 

da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o 

funcionamento de semáforos, no período compreendido entre vinte e duas horas e trinta 

minutos e cinco horas, no município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 009/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina de Dr. Murilo Arruda o Centro Dia do Idoso. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0010/2015.- 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 às 

entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto 

de Lei nº. 0011/2015.- 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 às entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0012/2015.- 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 às entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0013/2015.- 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 Auxílio, valores ao Lar São José. 

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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0014/2015.- 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 às 

entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Projeto 

de Lei nº. 0015/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênio com o Clube Amor de Quatro Patas. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Projeto de Lei nº. 0016/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 320.000,00. 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 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei 

passamos aos Pareceres. 11º) PARECER nº. 01/2015.- Ao Projeto de Lei nº 115/2014.- 

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 115/2014, 

de autoria do vereador Maurício Cassimiro de Lima, que "Denomina Carmella Faria Sartori 

a Creche Municipal do loteamento José Tonolli", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a homenagem 

póstuma que o Poder Legislativo, tributa à saudosa cidadã que em vida foi exemplo de 

trabalho, honestidade e honradez, merecendo que seu nome fique perpetuado na creche 

municipal. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 02/2015.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2015.- 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 Complementar nº 01/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóveis à empresa ARTMÓVEIS 

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO 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. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 03/2015.- Ao Projeto de Lei nº 02/2015.- 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 02/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia 

e dá outras providências", 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 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) PARECER nº. 04/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 03/2015.- 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 03/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria o 

Gabinete de Gestão Integrada Municipal e dá outras providências", 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 15º) PARECER nº. 05/2015.- Ao Projeto de Lei nº 04/2015.- 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 04/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Regula a instalação, operação, tratamento de imagens, 

dados e informações produzidas a partir do Programa Prevenção Contra o Crime em Defesa 



do Cidadão", 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 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) PARECER nº. 06/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 05/2015.- 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 05/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera  

o "caput" do Artigo 1º da Lei 5.185, de 13 de novembro de 2013", 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 17º) PARECER nº. 07/2015.- Ao Projeto de Lei nº 06/2015.- 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 06/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Altera o "caput" do artigo 14 da Lei 4.196, de 19 de 

dezembro de 2007", 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 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais 

nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 

Indicações. Instante que o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 

salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 18º) Requerimento nº. 001/2015.- 

Requer da Secretária Municipal de Saúde e do Setor de Vigilância Epidemiológica, 

informações sobre o não atendimento do Requerimento nº 401/2014, aprovado por esta 

Casa de Leis. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Cezar Augusto da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Com relação a 

esse pedido de informações sobre o não atendimento de um requerimento aprovado por 

unanimidade nesta Casa de Leis com data de 18 de novembro de 2014, gostaria de dizer 

que não recebemos nenhum tipo de resposta da Secretária, muito menos da pasta da 

Vigilância Epidemiológica, sobre a matéria de autoria do nobre Vereador César da 

Farmácia e Rafael Donizete Lopes. No dia 18 de Novembro, há quase três meses, os 

vereadores autores do requerimento, assim como todos os demais vereadores desta Casa de 



Leis, aprovaram o requerimento. Obrigatoriamente, por força de lei, esse requerimento 

deveria ter sido respondido em tempo hábil a fim de prestar esclarecimentos para esta Casa. 

Se uma Secretaria de Saúde não presta nem para responder os questionamentos dos 

vereadores, lembrando que a lei diz que existe um período de 15 dias para responder, 

perdoe-me, mas a população está jogada às traças nesse município com relação a Saúde. 

Em 18 de novembro nesta Casa de Leis fizemos o requerimento pedindo a convocação da 

chefe da Vigilância para prestar esclarecimentos a respeito da atual situação da dengue no 

município de Itapira, bem como discutir assuntos ligados a política de prevenção e combate 

a dengue. Existe uma grande preocupação por parte do Poder Legislativo, tendo em vista a 

publicação pelos órgãos de imprensa local sobre a incidência de alguns casos de dengue em 

Itapira. Diante desses fatos, é imprescindível a presença, nesta Casa de Leis, do setor 

responsável para esclarecimento sobre tão importante assunto para os nobres pares desta 

Casa. Todos os vereadores estavam preocupados com relação a situação e uma possível 

epidemia de dengue no município de Itapira. Isso é datado em 18 de novembro de 2014. O 

prefeito foi à Rádio no final de dezembro e falou para toda a população que a situação da 

dengue estava sob controle. Ele falou que o povo deveria ficar tranquilo. Passaram 10 dias 

e o mesmo prefeito vai à Rádio e decreta estado de emergência no município de Itapira. Eu 

acredito no Paganini com relação a dengue? Não acredito! Eu acredito na Rosa Iamarino 

com relação a dengue, aos números e óbitos? Não acredito! Espero que os vereadores 

aprovem novamente por unanimidade e que isso venha para a próxima sessão! Acabei de 

falar sobre um óbito em Itapira em decorrência da dengue. Agora, três meses depois, 

estamos pedindo informações a respeito do que todos no município podem ver com os 

próprios olhos nos quatro cantos de Itapira. Isso é lamentável! Isso é um descaso com a 

Saúde de Itapira! Eu venho falando isso desde novembro e pedindo informações que foram 

negadas para os vereadores e para os órgãos de imprensa! Toda população e todos aqueles 

que enterraram seus parentes com dengue ou com suspeita de dengue... Que fique claro 

para a população a realidade dos fatos. Leve para o prefeito, líder, essa reivindicação 

representando o povo de Itapira. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quero fazer uma menção de 

repúdio a politicagem barata feita nesta Casa com o óbito de uma pessoa. Eu repudio a 

atitude. A política deve ser feita, mas usar da política e das pessoas que estão sofrendo para 

fazer politicagem contra um governo, faço meu voto de repúdio contra o Dr. Rafael. Estou 

falando isso na sua cara. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 01/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 002/2015.- Congratulação com a direção, associados e 

funcionários da Sociedade Recreativa Itapirense pela celebração de 33 anos do clube. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 003/2015.- Oficiar a Concessionária 

Intervias, solicitando a implantação de câmeras de monitoramento na SP-352, nos trevos de 

acesso aos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  



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

10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

004/2015.- Requer da Secretaria Municipal de Educação, informações sobre o motivo da 

alteração da renda per capta para avaliação dos estudantes para concessão de subsídio de 

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

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Indicação nº. 001/2015.- Sugere instalação 

de Academia ao Ar Livre na Praça da Justiça, próximo ao lago, na Vila Figueiredo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 23º) Indicação nº. 002/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, gestões junto ao deputado 

Barros Munhoz, objetivando a construção de um Centro Cultural em nosso município. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Indicação nº. 003/2015.- Sugere elaboração de estudos que viabilizem a 

construção de um trevo de acesso ao bairro Barão Ataliba Nogueira, passando por baixo da 

SP-352. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Indicação nº. 004/2015.- Sugere dotar-se de rede de 

iluminação pública os loteamentos de chácaras de recreio tributados com IPTU. Autoria. 

Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 26º) Indicação nº. 005/2015.- Sugere estudo por parte da Prefeitura 

para realização de implantação de luminárias no Campo Alcides Lauri, na Vila Boa 

Esperança. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Indicação nº. 006/2015.- Sugere implantação de 

iluminação pública no calçadão da Rua Fenízio Marchini. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Indicação nº. 007/2015.- Sugere revitalização, construção de calçadas, reparos no sistema 

de iluminação e limpeza no entorno do campo "Vitório Sartorelli Filho", no bairro dos 

Prados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 008/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de bochas existente ao lado do Campo de 

Futebol "Victório Sartorelli Filho", no bairro dos Prados. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) 



Indicação nº. 009/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de 

bochas da Vila Isaura, bem como revitalização do seu entorno. Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse 

em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) Indicação nº. 0010/2015.- Sugere reforma geral do campo de futebol da 

Ponte Nova. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 0011/2015.- Sugere implantação de um 

ponto de táxi próximo ao Cais "Irmã Angélica". Autoria. César Augusto da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador César Augusto da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 

0012/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, estudos 

objetivando limitar o estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Rua Santo 

Breda em Barão Ataliba Nogueira. 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 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 

0013/2015.- Sugere a sinalização de solo nas imediações da Emeb "Mariana do Carmo 

Almeida Cintra" em Barão Ataliba Nogueira. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 

0014/2015.- Sugere reforma do muro da creche "Vilma A. Mituzaki", no Jardim Tropical. 

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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 0015/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a 

limpeza e nivelamento dos bueiros existentes na Rua Funabashi Tokuji. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 37º) Indicação nº. 0016/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, 

estudos para a realização do mutirão de cirurgias de catarata duas vezes ao ano. Autoria. 

César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 0017/2015.- Sugere execução de serviço de 

limpeza completa do Conjunto Habitacional Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. 

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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) 

Indicação nº. 0018/2015.- Sugere estudos para revitalização e execução de melhorias no 



Della Rocha III. Autoria. Juliano Feliciano. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0019/2015.- Sugere melhorias e 

instalação de lixeiras na Praça Manoel Miguel Pereira, no Jardim Itamaracá. Autoria. 

Juliano Feliciano. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 0020/2015.- Sugere construção de pista de skate nos bairros 

de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 0021/2015.- Sugere 

construção de Centro Comunitário na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 

0022/2015.- Sugere construção de Centro Comunitário no bairro da Ponte Nova. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 44º) Indicação nº. 0023/2015.- Sugere revitalização da Praça da Justiça, no 

Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 0024/2015.- Sugere revitalização da praça 

"Antônio Raimundo Batista", localizada entre as ruas Pombo e Nhambú, bairro dos Prados. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 46º) Indicação nº. 0025/2015.- Sugere estudos para construção de ponte ou 

viaduto sobre a rodovia SP-147, interligando as duas extremidades da Rua Lindóia, bairro 

dos Prados. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 47º) Indicação nº. 0026/2015.- Sugere estudos para 

construção de um espaço gospel, voltado à realização de atividades evangélicas. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 0027/2015.- Sugere estudos para a construção de 

uma nova Praça da Bíblia. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Presidente suspende os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se reúnam para 

exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/2015. (SUSPENSA). 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretario para que proceda a leitura do Projeto de Lei Complementar. 49º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 002/2015.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica cargos do quadro de funcionários em 



comissão da Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para 

que proceda a leitura dos Pareceres. 50º) PARECER nº. 08/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

10/2015.- 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 

10/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 51º) PARECER nº. 09/2015.- Ao Projeto de Lei nº 11/2015.- 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 11/2015, de autoria do 

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

Subvenção Social, valores às entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 52º) PARECER nº. 

10/2015.- Ao Projeto de Lei nº 12/2015.- 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 12/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 53º) PARECER nº. 11/2015.- Ao Projeto de Lei 

nº 13/2015.- 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 13/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a repassar, sob forma de Auxílio, valores ao Lar São José", 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 54º) PARECER nº. 

12/2015.- Ao Projeto de Lei nº 14/2015.- 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 14/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades do Município 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 10 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 55º) PARECER nº. 13/2015.- Ao Projeto de Lei 

nº 15/2015.- 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 15/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar convênio com o Clube Amor de Quatro Patas", 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 56º) 

PARECER nº. 14/2015.- Ao Projeto de Lei nº 16/2015.- 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 16/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 320.000,00", 

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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

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 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 001/2015.- Autoriza a Concessão 

de Direito Real de Uso de imóveis à empresa ARTMÓVEIS INDÚSTRIA DE 

MOBILIÁRIO LTDA. 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 01/2015. 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 01/2015. Aprovado 

em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 00115/2014.- Denomina Carmella Faria Sartori a Creche Municipal do 

loteamento José Tonolli. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum 

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



Projeto de Lei nº 115/2014. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 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 nº 115/2014. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 002/2015.- Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Desenvolve SP - 

Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia 

e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. O referido projeto fala a 

respeito de recapeamentos. São R$ 15.000.000,00. Quanto foi emprestado em relação a 

barragem? Foram R$ 17.000.000,00. Foi emprestado R$ 2.000.000,00 para a compra de 

caminhões, máquinas e equipamentos. Não me lembro dos valores emprestados. Acredito 

que caso a Prefeitura não realize empréstimos, a mesma não vai conseguir gerir com 

recursos próprios. Foi publicado no jornal Tribuna de Itapira, mais precisamente no dia 25 

de janeiro de 2015, que os repasses estaduais atingiram marca recorde. Caso colocarmos os 

dados informados pela imprensa local... Podemos ver o aumento de IPVA em nosso 

município. Em 2013 atingiu um total de R$ 8.968.147,11. Estamos emprestando quanto 

para o recapeamento? Quinze milhões. Em 2013 entrou oito milhões para o município de 

forma parcelada. Em 2014 atingimos um repasse de R$ 10.042.698,04. Com certeza o 

repasse será maior no ano de 2015. Será que quatro milhões não daria para recapear as ruas 

que são prioridades? O projeto de lei fala a respeito de recapeamento asfáltico, mas não 

salienta quais ruas serão beneficiadas. Quero que a população ajude esse vereador a votar 

na próxima sessão. Esse projeto não será votado nesta sessão. Peço o apoio da população. 

Qual forma é mais plausível? Emprestar quinze milhões ou elaborar um projeto mais 

adequado? Devemos analisar com carinho o que estamos votando. O empréstimo é um 

modo que vai engessando cada vez mais a administração municipal. A taxa de juros é de 

8% ao ano. A população deve opinar a respeito do projeto. A verba do IPVA pode ser 

utilizada. Devemos lembrar do aumento do IPTU. O aumento de IPTU gerou lucro para o 

município. Gostaria de saber a opinião da população. A questão do juros é muito 

importante. A pesquisa será realizada pelo Facebook. Esse tipo de atitude é de fundamental 

importância. As minhas votações contrárias ao grupo no passado foram baseadas nas 

solicitações dos cidadãos Itapirenses. Peço a colaboração da população. É uma forma 

democrática de votar o projeto. Peço vistas da matéria, senhor presidente. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de vistas da matéria de autoria 

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

minha solicitação de vistas é no sentido de consultar a população. Qual vereador foi 

procurar a população Itapirense? Os vereadores devem obrigações aos seus eleitores. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Devemos analisar vários pontos de vista com relação a aprovação desse 



projeto de lei, na qual o Executivo está fazendo uma operação de crédito de quase quinze 

milhões e meio de reais para obras diversas no município. Falo isso porque as 

circunstâncias da economia a nível, estadual e municipal merecem algumas ponderações. 

Devemos observar as mídias falando a respeito da economia. Nosso país está e continuará 

atravessando uma enorme crise. Pude observar nos jornais pela manhã que houve 0% de 

crescimento na economia brasileira. Essa situação deve ser trazida para o contexto 

municipal. O próprio João Bozzi no ano passado, mais precisamente quando fomos votar o 

orçamento, foi crítico, analítico e sincero. Ele falou que o município deveria apertar os 

cintos porque o cenário da economia nacional era preocupante. Conforme o vereador 

Marcos Paulo disse anteriormente que já foi aprovado os dezessete milhões de reais da 

barragem, além do recapeamento de ruas do município no valor acima de três milhões de 

reais... Então, quinze e meio somados a mais dezessete resultam em trinta e dois milhões de 

reais. Estamos falando, vereador Marcos, somente dessas duas linhas de crédito. Isso 

equivale a quase 18% do orçamento do município de Itapira. Portanto, fico preocupado 

porque daqui há exatos dois meses entrará nesta Casa o benefício dos funcionários 

públicos. Desse modo, vão acabar dizendo que somente vão disponibilizar o valor da 

inflação. Vejo a necessidade de se procurar recursos em benefício do município, mas as 

circunstâncias não são nada favoráveis. O próprio deputado Barros Munhoz, há duas 

semanas, falou na Rádio Clube que a suspensão do carnaval de Itapira também é devido as 

circunstâncias econômicas do município. Isso deve estar gravado. Concordo plenamente 

com o deputado Barros Munhoz. Vejo que a preocupação dele é a mesma da minha, do 

Marcos e espero que também seja dos demais vereadores. Votamos o orçamento no ano 

passado, sendo que várias emendas parlamentares foram rejeitadas. De R$ 292.000.000,00, 

R$ 47.000.000,00 já estavam dentro daquelas tramitações com encargos. Isso equivale a 

mais de 25% do orçamento do município. Peguem esses quarenta e sete milhões do 

orçamento de 2015 somados com mais dezessete... Então, é o que o nobre vereador Marcos 

Paulo falou. Se fosse um financiamento de um milhão de reais a fim de colocar um 

tomógrafo no Hospital Municipal em curto prazo, por que não? Vejo a importância de se 

analisar e interpretar o que estamos votando. Vão recapear diversas ruas do município, mas 

dentro desse próprio projeto de lei a maior verba que foi falada é em relação a uma via que 

interliga a David Pereira. Isso é prioridade em nosso município?... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Foi publicado em um órgão de imprensa nesse final 

de semana que estão pensando em construir um anel viário. O projeto não deixa claro onde 

será investido esse dinheiro. A Rua Minas Gerais está prejudicada, mas possuímos recursos 

municipais que podem resolver o problema... Continuando o orador: Acredito que 

devemos analisar as prioridades. Estamos em condições de endividar em quase quinze 

milhões e meio o município de Itapira? Cabe ressaltar que o município de Itapira está em 

um crescimento vegetativo desde a administração Toninho Bellini. Não estamos em 

condições piores porque quando o Munhoz saiu, o mesmo deixou empresas como a Nutron 

e a Estrela. Hoje as mesmas arrecadam ICMS. A população sabe disso. O que o Toninho 

Bellini, em oito anos, contribuiu através de empresas para com o município de Itapira? 

Participei do grupo atual desta Casa contendo sete vereadores. Foi uma das bandeiras para 

vencer. Temos que analisar essa situação. As nossas empresas estão em pujança? Estão 

crescendo acima do nível de tapira? A arrecadação do nosso município comporta essa 



situação? Essas condições devem ser interpretadas porque deixaremos dívidas para o 

próximo prefeito. Pode ser o próprio Paganini ou qualquer outra pessoa. Fazer uma obra 

que liga a Rua Pereira... Isso é prioridade? Isso é preocupante porque não temos 

perspectivas de investir na Saúde, Educação e em outras pastas. Existem outras 

necessidades mais prioritárias nesse momento. As circunstâncias econômicas estão 

favorecendo? Crescimento vegetativo, R$ 47.000.000,00 comprometidos, verba aprovada 

da barragem... Estamos no gargalo. Vai chegar um momento em que a conta vai estourar. 

Exemplos dessa situação não faltam. Esse Governo Federal abriu as torneiras nos últimos 

anos. A Petrobrás é exemplo disso. Estamos discutindo sobre uma entidade pública. Caso 

fosse uma entidade privada, acredito que já estava quebrada. O procurador geral da 

república está nos Estados Unidos solicitando auxílio dos norte americanos. Vamos 

endividar o município? Não estamos discutindo pouca coisa. São R$ 16.000.000,00 em um 

orçamento de R$ 290.000.000,00. Acredito que devemos levar em consideração a carga de 

RH trabalhista dos funcionários públicos que já está no gargalo. O limite prudencial do 

funcionalismo está no gargalo. Isso foi falado no ano passado e foi justificativa para não 

disponibilizar um reajuste salarial maior. De que forma vamos olhar, César, para os 

funcionários públicos? Como vamos explicar para cada funcionário público que somente 

será disponibilizado o reajuste da inflação? Devemos analisar e procurar receita. O 

município cresce com valor vegetativo. Isso é muito grave. A Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico foi criada pelo governo municipal. Precisamos gerar receita 

antes de criar linhas de crédito. É prioritário no momento? Em minha visão, a reforma da 

Rua da Penha... Bairros como o Istor Luppi e José Tonolli não possuem vias pavimentadas. 

Trocaram iluminação sem necessidade. Estou errado? O pessoal está andando no barro. A 

Rua da Penha é o novo cartão postal do município. Qual é a prioridade do município? 

Vamos passar um projeto sem especificar quais ruas serão beneficiadas. Podem recapear na 

Ponte Nova, Eleutério, Barão ou vias até mesmo já asfaltadas. Não estou vendo o nome das 

ruas. Isso se chama transparência. Fazer uma passagem é prioridade para o município? Não 

é, pessoal. Vamos olhar de cabeça erguida, determinando prioridades. A Saúde está em 

frangalhos. Os nossos pacientes estão indo fazer exames no 22 de Outubro, pois o 

município não paga tomografia da Santa Casa. Não está sendo feito densitometria óssea. 

Vamos aprovar quase R$ 16.000.000,00. Perdoem-me, mas acredito que devemos olhar de 

cabeça erguida e poder fazer coisas que possamos ter resultados no futuro. Caso 

possuíssemos um orçamento maior... O próprio município diz que as circunstâncias não são 

favoráveis. O vereador foi muito feliz. Devemos ser transparentes. Conforme a matéria 

recebeu vistas, gostaria que fosse enviado a esta Casa de Leis os nomes das respectivas vias 

públicas que serão beneficiadas. Quais os benefícios desse projeto? Não sei dizer o porquê 

não está especificado no projeto e nem na mensagem. Vários exames estão sendo realizados 

em outros municípios porque não estão pagando a Santa Casa. E o tomógrafo e o 

mamógrafo do Hospital Municipal? Abrir um crédito para esse fim não seria muito mais 

útil? É preocupante. Essa é minha opinião. Como vamos explicar a situação? Em minha 

visão o projeto deveria ser analisado adequadamente. Não somos contrários a um benefício 

que vai favorecer os bairros e a população, mas, ao menos, mostrar de forma sucinta e 

transparente as vias públicas que serão beneficiadas. Não é dinheiro de pinga. É muito 

dinheiro. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 



CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Os colegas mencionaram situações 

econômicas. Eles mencionaram prioridades do município. Uma das grandes prioridades do 

município é o desenvolvimento. Esses recursos foram buscados através do Desenvolve São 

Paulo. É um órgão próprio que ajuda no desenvolvimento dos municípios. Muitas vezes 

não temos a capacidade financeira ideal, mas tendo os requisitos que esse órgão pede ele 

promove o empréstimo a uma taxa baixa de juros, no qual permite o desenvolvimento da 

cidade. Os vereadores questionaram sobre esses R$ 15.000.000,00. Se vocês calculassem a 

porcentagem desses quinze milhões sobre um orçamento de duzentos e noventa milhões 

chegaremos a um valor de 5%. Caso seja dividido por 72 meses chegaremos a menos de 

1% no comprometimento do orçamento. Talvez 1% caso seja levada em consideração a 

taxa de juros. Os recursos oriundos são para beneficiar a população. Temos um projeto que 

visa a interligação do Della Rocha com o Hélio Nicolai. Quantas pessoas serão beneficiadas 

e quantos habitantes residem naquelas imediações? A compra de caminhões tirou os 

caminhões sucateados da Prefeitura. Quando assumimos a administração, gostaria de deixar 

claro que não tínhamos veículos, mas sim sucatas. Esses caminhões foram leiloados como 

inservíveis. Apesar de estarmos pagando, acredito que hoje temos qualidade e condições de 

trabalho. Foi através de financiamento? Sim. Foi dito que o investimento deve ser de uma 

forma. Defendo o financiamento de um imóvel, pois deixo de pagar aluguel. Tínhamos 

necessidade de novos caminhões. Não fazer investimentos dentro de uma cidade é 

retroceder. Quinze milhões de investimento dentro de uma cidade destinados para 

recapeamento, construção de vias, transposição da Manoel Pereira... Hoje temos um centro 

com muitos problemas de trânsito. Existem estudos de impacto e logística em andamento. 

Foi dito a respeito da compra de um mamógrafo e um tomógrafo. Esqueceram de falar 

sobre os custos dos mesmos. Buscamos, sim, os mamógrafos e tomógrafos através da 

Secretaria de Estado para que o custeio dessas peças fique para o Estado e não para o 

município. Você conseguir uma verba de R$ 300.000,00 para um mamógrafo, não é algo 

impossível, porém quanto será o custeio desse equipamento? Obviamente, através de 

políticas, estamos buscando situações a fim de melhorar o nosso município. Administração 

deve ser feita de forma inteligente. Estamos falando, por exemplo, de uma alça ou talvez 

uma transposição da Rua Lindóia. Atualmente temos um problema nessa região. Estamos 

falando de um possível viaduto na Rua Santa Catarina. Estamos falando de melhorias para 

a cidade toda. As prioridades podem ser eleitas ao longo do tempo. Hoje existe uma rua 

melhor, mas amanhã essa mesma rua poderá ficar pior. Obviamente já existe um 

mapeamento das ruas que estão em condições piores. Cabe ressaltar que também estamos 

aguardando os recursos de ordem Federal. São muito maiores do que R$ 15.000.000,00. 

Asfaltamento é muito diferente de recapeamento. Asfaltamento deve haver preparo de solo, 

preparo de galarias, dentre outros importantes fatores. Isso está incluído no PAC 2. Já foi 

liberado pela Dilma, mas a verba ainda não foi disponibilizada. Vai acontecer. Em terra que 

não se trabalha você não cria nada. Município estagnado não vai atrair absolutamente nada. 

Obviamente que para fazer um empréstimo é necessário ter peito e ser arrojado. Estamos 

trazendo empresas para o município. Quando se falou em IPVA nesta Casa esqueceram de 

levar em consideração todos os outros custos dentro disso. Esqueceram de falar que existe 

um repasse de 50% do Estado. Já existem destinações a respeito do IPVA. Querer impedir 

o desenvolvimento da cidade e o benefício direcionado a população... Quando se falou 



sobre a Petrobrás esqueceram de falar a respeito da corrupção. A Petrobrás não está na 

situação que se encontra por questões administrativas, mas por falta de questões 

administrativas e pela corrupção que existiu dentro da mesma no valor de 88 bilhões de 

reais. Estamos com uma excelente administração. O nosso setor de Obras e Planejamentos, 

desde o início da gestão, já tinha traçado metas para a melhoria da cidade. Estamos 

cumprindo ao longo do tempo. Quem vai me dizer que não existiu melhoria? Vejam o 3º 

andar do Hospital Municipal. Vejam o Centro de Especialidades e as reformas das UBSs. O 

projeto é direcionado para a melhoria de nossa cidade. Para que não andemos na contramão 

do desenvolvimento e para que não fiquemos estagnados no tempo, peço o voto positivo a 

todos os vereadores, inclusive dos vereadores da oposição. Como a oposição também se 

equivale da população, acredito que a mesma também quer o desenvolvimento da cidade. 

Pode ser cobrado nesta Casa o não investimento desses 15 milhões. Esse investimento será 

feito. O Executivo de nossa cidade assume essa situação. Por esse motivo, meus colegas, 

para que não fiquemos estagnados no desenvolvimento, peço o voto favorável. É muito 

engraçado situações em que vereadores sobem e reivindicam melhorias e votam contra o 

IPTU, financiamentos e situações em prol da sociedade. Votei a favor do IPTU e continuo 

defendendo, porque o não aumento na gestão do Bellini deixou lacunas. O Vereador vem 

falar a respeito dos 7% da inflação, mas no IPTU não votou. Quer comprometer ainda mais 

o orçamento tirando esses quinze milhões e aplicando de forma direta? Estão esquecendo 

de ver a parte financeira. Vamos ser coerentes. Desafio vocês encontrarem municípios que 

não realizaram empréstimo. Possivelmente são municípios que não têm condições de 

honrar seus empréstimos. Peço para que votem com a consciência e para o 

desenvolvimento de Itapira. Na administração ninguém está buscando o benefício próprio. 

É uma verba que será aplicada na população. Nenhum real é aplicado em dinheiro e coisas 

próprias. São quinze milhões aplicados a população Itapirense. Falou-se em críticas a 

respeito da barragem. Vocês podem ver a situação de São Paulo. Vamos deixar Itapira 

chegar nessa situação? Citaram o nome de Barros Munhoz. Também gostaria de citá-lo. Ele 

fala de visionaríssimo. O bom administrador é aquele que enxerga o futuro. Se hoje 

estamos buscando os recursos de ordem financeira destinados a construção de uma represa, 

é para que possamos garantir água para meu filho, seus filhos, meus netos e seus netos. 

Vocês se recordam que precisou construir uma barragem improvisada na estação de 

tratamento de água de Itapira. Caso não fizesse essa construção de forma urgente, por muito 

pouco não faltou água. Se falta água é culpa da administração, mas se toma as providências, 

critica-se na construção da represa. Defendo que essa barragem deveria estar pronta. Hoje 

não estaríamos discutindo esse assunto novamente e todos iriam lembrar, principalmente 

nesse período de escassez, que Itapira possui uma barragem. Vamos lembrar que essa 

barragem será abastecida por um rio que é exclusivo de nossa cidade. Temos poucos 

poluentes e com isso os custos no tratamento da água serão menores. Isso é através de 

financiamento, sim. Agora, quem vai falar para mim que não é necessário? Quem vai 

assumir uma posição nesta Casa e falar que a barragem é desnecessária? Corre-se o risco de 

pagar a língua. Porque, esse próximo ano, nós sabemos que as condições climáticas podem 

ser piores do que a do ano passado e sabendo que a água está cada vez mais escassa. 

Investimentos são feitos pensando no futuro. Esse investimento é para a população. Então, 

senhores, vocês são conhecedores da seriedade do grupo e daquilo que nosso grupo quer 



para o município. Queremos melhorias, benfeitorias, queremos o melhor para a população. 

Sou veemente contra o que esses vereadores postularam nesta Casa. Prefiro o lado arrojado 

do prefeito. Vi Barros Munhoz trabalhando por esta terra. Ele ia para cima e fazia. Vejo o 

Paganini colocando seu peito à frente e disposto a fazer. Admiro isso nessa administração. 

Agora, os vereadores levantando situações para que o município não deva investir, isso 

significa que os vereadores contrários estão na contramão do desenvolvimento e daquilo 

que vem em prol do município.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de perguntar aos vereadores da 

situação se os senhores sabem quais ruas serão recapeadas e asfaltadas. Será que esses 15 

milhões não seria melhor ser investido na Saúde, pois a Saúde de nossa cidade está um 

caos. O Hospital está um caos, a rede básica também. Não há materiais para tratamento e 

muito menos produtos cirúrgicos. A família do paciente tem que comprar os medicamentos 

e levar no hospital. Outra pergunta: Quando chegar a data-base do reajuste do 

funcionalismo, vai dar 6%? Será que não poderíamos dar um pouco mais?... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Eu concordo com o vereador Maurício 

quando ele fala de empreendedorismo. Mas, eu prefiro ficar com o pé no chão, prefiro falar 

para a população o que estamos votando. Nem os vereadores da base sabem quais ruas 

serão beneficiadas. Cadê o cronograma? Os pedidos dos vereadores César, Marcos e Rafael 

são rejeitados porque estão no cronograma. Cadê o cronograma desses 15 milhões? 

Pedimos para por um semáforo na esquina da Avenida Brasil com Rua Santa Terezinha. 

Tiraram o semáforo de lá para colocar na Rua Embaixador com a Avenida dos Italianos. 

Disseram que futuramente contempla o nosso pedido. Depois vem falar de obra ligando 

lugar que já passa o trânsito. Nós precisamos é cobrar transparência daquilo que nós 

votamos. Concordo com o César, concordo com o Marcos, vejo, Maurício, que a pessoa 

deve ser empreendedora, mas se não tiver o pé no chão, essa pessoa não tem vida longa. 

Estou preocupado e torço para que no final o senhor como Líder apresente justificativa 

sobre qualquer coisa da administração. Concordo que tem que crescer, que tem que investir 

na malha viária, mas isso deve ser feito com os pés no chão. Hoje, mal atendemos os 

bairros mais populosos. Basta andar na Rua Minas Gerais. Só comparar a Rua Minas Gerais 

com a Rua da Penha. Isso é a síntese das prioridades do governo que o senhor defende, 

doutor Maurício. Faz-se coisas em lugares que não precisa ao passo que a Rua Minas 

Gerais está caótica, com buracos criando dengue. Isso é empreendedorismo? Não é. Isso é 

fazer coisas sem necessidade para esse momento... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva: Enquanto o vereador Maurício falou em barragem, o jornal oficial 

publicou a Lei 5.223 e na aprovação dela, esses vereadores contestaram a barragem. A 

gente sabe o que é prioridade. Sabemos das mudanças climáticas. Fomos favoráveis. A Lei 

foi votada por unanimidade. Agora, sobre essa matéria votarei contra por que temos 

recursos próprios e qual o motivo de emprestarmos dinheiro? Temos os recursos. Não é 

mais fácil usar o recurso que temos? O vereador fez boa comparação da Rua Minas Gerais 

com a Rua da Penha. A Rua Minas Gerais precisa ser feita novamente. Não dá manutenção. 

Ela foi feita numa gestão que nem observou se a terra foi compactada. Por isso que aquilo 

aconteceu. Então, a gente não sabe onde esse dinheiro será investido. Não está escrito no 

papel. Não há transparência, pois estamos votando 15 milhões para qual rua? Vamos 

recapear a Avenida Rio Branco que já é recapeada? Vamos olhar com carinho para quem 



mais precisa que é o povo Itapirense, que paga caro de seus impostos. O meu voto é contra 

e de maneira nenhuma sou contra o progresso. Sou contra fazer empréstimos e ao invés de 

progredir, regredir... Continuando o orador: Se o Paganini emprestasse 15 milhões para a 

Saúde, acredito que seria melhor.” Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única votação o 

Projeto de Lei nº 02/2015. Aprovado menos três abstenções dos Vereadores Srs. 

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

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Abstenho-me do voto e 

cobro transparência. Quero dizer à população que estamos dando uma nota promissória de 

15 milhões sem saber onde esse dinheiro será investido. Não sou contra o desenvolvimento 

do município, mas não sou favorável autorizar uma nota promissória sem ter o destino 

correto desse dinheiro. Meu voto é pela abstenção.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Meu voto é pela abstenção devido aos motivos que 

já expus. Prefiro perguntar ao meu eleitor antes de autorizar uma lei que trata de 15 milhões 

de reais. Não é do dia para noite que aparece esse dinheiro.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Votei favorável porque a nossa 

bancada é favorável ao desenvolvimento. Não somos como a oposição que é contra o 

desenvolvimento da cidade.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS ANTONIO 

MACHADO: “Meu voto é pelo progresso de nossa cidade. Não somos caranguejo que 

andar para trás. A oposição não é contra o progresso, ela é contra o povo Itapirense. 

Quando se pensar em progresso e benefício para nosso povo, terão meu voto.” 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

003/2015.- Cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal 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 03/2015. Aprovado 

menos uma abstenção do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 004/2015.- 

Regula a instalação, operação, tratamento de imagens, dados e informações produzidas a 

partir do Programa Prevenção Contra o Crime em Defesa do Cidadão. 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 04/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 005/2015.- 

Altera o "caput" do Artigo 1º da Lei 5.185, de 13 de novembro de 2013. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 05/2015. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2015.- Altera o 

"caput" do artigo 14 da Lei 4.196, de 19 de dezembro de 2007. 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 06/2015. Aprovado por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0010/2015.- Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às entidades do Município 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 10/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0011/2015.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

entidades do Município 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 11/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0012/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores às entidades do Município 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 12/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0013/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Auxílio, valores ao Lar São José. 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 13/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0014/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores às entidades do Município 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 14/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0015/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

com o Clube Amor de Quatro Patas. 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 15/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 0016/2015.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 320.000,00. 

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 16/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 



Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00429/2014.- 

Voto de Congratulação com os integrantes da equipe Itapirense de Futsal Feminino, pela 

conquista do Tricampeonato da Liga Regional Riopardense (categoria sub-19). Autoria: 

Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 429/2014. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Em única discussão o Requerimento nº 002/2015.- Congratulação com a direção, 

associados e funcionários da Sociedade Recreativa Itapirense pela celebração de 33 anos do 

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

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 02/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 004/2015.- Requer da Secretaria 

Municipal de Educação, informações sobre o motivo da alteração da renda per capta para 

avaliação dos estudantes para concessão de subsídio de transporte. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00429/2014.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para implantação de serviço de Radiologia no Centro de Atendimento 

Integrado à Saúde (Cais) "Irmã Angélica". Autoria: Rafael Donizete Lopes. 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 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Em única 

discussão a Indicação nº 004/2015.- Sugere dotar-se de rede de iluminação pública os 

loteamentos de chácaras de recreio tributados com IPTU. Autoria: Décio Da Rocha 

Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite. O Décio sugere dotar de iluminação pública todos os loteamentos de chácaras 

de recreio tributados. Acho justa essa indicação e peço a votação favorável, pois uma vez 

cobrado o IPTU temos que ter melhorias. A maioria desses loteamentos não possui esses 

benefícios. Voto favorável e peço a aprovação unânime porque está na lei que esses 

loteamentos de chácaras de recreio devem ter no mínimo três melhorias. E uma dessas seria 

a iluminação pública. Pagamos a taxa de iluminação pública. Esse dinheiro entra para o 

município e quem presta o serviço é a CPFL. Então, acho justo esse pedido e parabenizo o 

autor.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 006/2015.- Sugere 

implantação de iluminação pública no calçadão da Rua Fenízio Marchini. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 007/2015.- 

Sugere revitalização, construção de calçadas, reparos no sistema de iluminação e limpeza 

no entorno do campo "Vitório Sartorelli Filho", no bairro dos Prados. Autoria: Rafael 



Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Em única discussão a Indicação nº 008/2015.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de bochas existente ao lado do 

Campo de Futebol "Victório Sartorelli Filho", no bairro dos Prados. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 009/2015.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma geral da cancha de bochas da Vila Izaura, bem 

como revitalização do seu entorno. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Em única discussão a Indicação nº 0011/2015.- Sugere implantação de um ponto de táxi 

próximo ao Cais "Irmã Angélica". Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Em 

única discussão a Indicação nº 0012/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

Departamento de Trânsito, estudos objetivando limitar o estacionamento de veículos à 

apenas uma das mãos da Rua Santo Breda em Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 12/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Em única 

discussão a Indicação nº 0013/2015.- Sugere a sinalização de solo nas imediações da Emeb 

"Mariana do Carmo Almeida Cintra" em Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Marcos Paulo 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 13/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Em única 

discussão a Indicação nº 0014/2015.- Sugere reforma do muro da creche "Vilma A. 

Mituzaki", no Jardim Tropical. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 14/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 0015/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar a limpeza e nivelamento dos bueiros existentes na Rua 

Funabashi Tokuji. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

15/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Em única discussão a Indicação nº 0016/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito e Secretaria de Saúde, estudos para a realização do mutirão de cirurgias de 

catarata duas vezes ao ano. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM 

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



Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) 

Em única discussão a Indicação nº 0017/2015.- Sugere execução de serviço de limpeza 

completa do Conjunto Habitacional Jardim Itamaracá. Autoria: Juliano Feliciano. Não 

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

votação a Indicação nº. 17/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Em única discussão a Indicação nº 

0018/2015.- Sugere estudos para revitalização e execução de melhorias no Della Rocha III. 

Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite a todos. Boa noite Sr. Prefeito Municipal que está nos assistindo. 

Gostaria de pedir atenção especial ao bairro Della Rocha. Precisamos de muitas obras 

naquele local, principalmente na questão de asfaltamento, no quesito de limpeza e uma 

revitalização geral do bairro. Isso é o clamor daqueles Itapirenses. O Della Rocha é um 

bairro afastado do centro e gostaria que os vereadores aprovassem essa matéria para que 

possamos dar atenção àqueles moradores.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite. Quero parabenizar o autor e espero que a 

administração acolha essa matéria. Já que o prefeito está nos ouvindo, espero que isso saia 

do papel o mais rápido possível. Todos os vereadores já levantaram problemas nos bairros, 

mas lá poderia fazer poda de árvores, pintura de guias e sarjetas. São coisas simples que dá 

para fazer. Temos empresas terceirizadas que faz esse serviço. São coisas que poderiam ter 

sido feitas. Parabenizo o vereador pela indicação.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que essa matéria já foi aprovada em anos 

anteriores. É muito bom o prefeito Paganini estar acordado. Ele tem que acordar porque é 

prefeito de Itapira há dois anos e dois meses. O pessoal do Della Rocha está aguardando 

essas melhorias há tempo. Caso estiver acordado, talvez isso sirva de alento para que ele 

olhe pela cidade e pelo Della Rocha. Há dois anos e dois meses as pessoas esperam 

melhoria. Então, se estiver acordado é bom saber que ele é o prefeito há esse tempo. O 

pessoal do Della Rocha cobra essas melhorias. Existem outras prioridades que os 

moradores precisam. Eu fazia parte do governo quando ocorreu aquele acidente que 

resultou em óbito. Numa reunião com os moradores, fomos cobrados por melhorias. Fazia 

parte do governo e estava presente. Um vereador da base fazer esse discurso pedindo as 

melhorias, isso significa que a coisa está feia. Não é a oposição que está pedindo. Espero 

que façam, pois é um vereador da situação que está cobrando sobre as péssimas condições 

do bairro. Espero que essas melhorias sejam feitas o mais breve possível. O prefeito 

Paganini está há dois anos e dois meses no poder, não chegou ontem, então deve explicar 

essas coisas para as pessoas do Della Rocha e outros bairros que estão aguardando 

melhorias semelhantes.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 18/2015. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Em única discussão a Indicação nº 0019/2015.- Sugere melhorias e instalação de lixeiras 

na Praça Manoel Miguel Pereira, no Jardim Itamaracá. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. A 

diferença entre ser situação e oposição é que quando a situação pede somos atendidos. É 



mais uma solicitação de minha autoria direcionada aos moradores do Jardim Itamaracá. Até 

o presente momento todas minhas solicitações foram atendidas. Tenho certeza que esse 

pedido também será atendido. Agradeço o Prefeito Municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

vereador Juliano, o senhor fez uma declaração que me deixou extremamente preocupado. A 

declaração que o senhor disse em que o vereador da situação tem aval positivo da 

administração e o vereador da oposição, que cobra as situações, mas não são feitas... O 

senhor fez uma declaração estarrecedora porque os dez vereadores foram eleitos para um 

mesmo propósito, ou seja, procurar beneficiar a população. O senhor foi muito infeliz em 

sua declaração porque não estamos nesta Casa de paraquedas. Da mesma forma que o 

senhor foi eleito os outros 3 vereadores também foram eleitos. Se as nossas reivindicações 

não são comtempladas, gostaria de dizer a vossa excelência que estamos reivindicando 

situações não para um governo municipal, mas para a população Itapirense. Espero que 

você reflita no que disse porque não estamos nesta Casa em uma direção contrária aos 

vereadores da situação. Podemos discordar e analisar, mas respeite as indicações e 

requerimentos porque também somos representantes da população. Obrigado.” A seguir, 

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

Fico contente com a indicação do nobre vereador Juliano. Também fico triste, pois no ano 

passado houve uma inauguração dessa praça. Foi inaugurada e não tinha, sequer, uma 

lixeira. Foi colocado que haveria lixeira no local. Outras praças também foram inauguradas 

sem lixeira. Fico contente de ouvir você dizer que o prefeito atende todas as suas 

reivindicações. Outras situações foram prometidas pelo prefeito, mas até o presente 

momento nada foi feito. Quero lembrar que fiz uma solicitação no sentido de instalação de 

lixeiras, mas alegaram nesta Casa que já existia um cronograma a respeito do assunto. Até 

o presente momento não colocaram absolutamente nada. Não dá para entender. Peço para o 

prefeito, já que ele está acordado, para colocar as lixeiras nos seus devidos lugares. Peça 

para o setor competente colocar as respectivas lixeiras no local. Muitas crianças frequentam 

as praças da cidade. Elas devem jogar o lixo no lixo. A lixeira é de fundamental 

importância. Juliano, cuidado com as suas indicações, pois o líder disse que eu fui expulso 

do grupo devido as minhas cobranças através de indicações e requerimentos. Isso seria ser 

contra o governo. Fique de olho. Como já existe um cronograma, acredito que o setor 

competente deve tomar as medidas cabíveis. Vamos colocar as lixeiras. Obrigado.” Não 

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

única votação a Indicação nº. 19/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Em única discussão a Indicação nº 

0026/2015.- Sugere estudos para construção de um espaço gospel, voltado à realização de 

atividades evangélicas. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Fico muito 

contente em ver a entrada dessa indicação de autoria do vereador Joilson. Fico 

imensamente contente porque quando elaborei uma matéria relacionada a construção de 

uma capela, acabei sendo criticado pelo líder do governo e demais vereadores. Estava 

defendendo a criação de uma situação onde o prefeito disse que seria feito. Espaço gospel é 

evangélico. Católico não podia. Evangélico pode? Sou favorável quando leva a 



evangelização sem colocar a bandeira da igreja na frente. Criticaram-me muito. O prefeito 

prometeu em campanha essa situação. O prefeito disse que se retrataria, mas até o presente 

momento nada foi feito. Não precisa mais se retratar porque o prazo foi finalizado. Não sou 

inimigo do prefeito. Somente não vou até a residência dele para comer lanche. Isso não tem 

clima. Que tipo de clima fica quando uma pessoa diz que vai fazer e não faz? Nessa reunião 

foi colocado a respeito da capela. De maneira nenhuma falei a respeito dos evangélicos 

nesta Casa. O prefeito me criticou na Rádio Clube. Peço o voto favorável dos demais 

vereadores. Não devemos defender apenas uma bandeira. Qualquer um pode ser libertado 

pelo evangelho. Cada religião tem sua denominação. Cada um frequenta onde acredita que 

é melhor para si. Vim a esta tribuna para parabenizar o vereador Sr. Joilson. Gostaria de 

deixar frisado nesta Casa de Leis que se entrar outra matéria relacionada aos católicos não 

façam a mesma coisa. São situações que beneficiam a população. Antes de brigar, vamos 

analisar a Constituição. Fico contente com o vereador pelo fato de estar presente quando 

algumas pessoas vieram requerer a situação. Prefeito, está acordado? Vamos fazer com que 

essas matérias sejam concretizadas. A massa evangélica será beneficiada. Gostaria de 

parabenizar os evangélicos de nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Vou falar na 

minha franca ignorância. Quando se diz gospel, é da igreja evangélica ou gospel é de 

qualquer religião? O senhor, Marquinhos, pode me ajudar? A igreja Católica tem música 

gospel? Não existe música gospel, então. Música gospel é exclusiva dos evangélicos. Estou 

com uma dúvida de ordem pessoal. Acredito, em minha franca ignorância, que a palavra 

gospel é religioso. Vereador Marcos Paulo, posso chamar a atenção... O católico não faz 

atividade de evangelizar? Li a indicação, vi uma crítica dura àquilo, mas, em minha franca 

ignorância, acredito que gospel seria uma atividade religiosa e evangelizar seria uma coisa 

feita por qualquer religião. Fui favorável a disponibilização de um espaço laico. A meu ver 

não trás conotação a nenhum tipo de religião. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Nos 

tempos passados o pastor João Orcini levava multidões até a beira do rio da Penha a fim de 

fazer grandes batismos. Hoje as igrejas evangélicas tem que fazer os batismos dentro das 

igrejas porque não existe um lugar onde se possa fazer um batismo. Lendo a bíblia 

podemos constatar como era lindo o batismo realizado por Jesus. João Batista batizou 

Jesus. Então, como existe uma enorme massa evangélica achamos necessário a criação de 

um espaço a fim de realizar o batismo. É lógico que sei que quem é batizado nas águas por 

emersão são evangélicos. Não podemos chegar aqui e discutir religiões apontando isso ou 

aquilo. Quem é batizado em tanque batismal por emersão é evangélico. Portanto, o espaço 

gospel é para que os evangélicos possam fazer os batismos, cultos, além de outras 

atividades. Itapira não possui um local onde é realizado esse tipo de batismo. A situação de 

nossos rios é difícil. Por esse motivo elaborei a indicação. 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: Pia batismal fica dentro da Igreja 

Católica Apostólica Romana. A pia batismal evangélica pode ser em um rio ou uma 

piscina. “Gospel pode ser entendido como um estilo de música dos cultos religiosos, que 

possui sua origem na comunidade negra norte-americana, caracterizando-se por uma 

harmonia simples, pelo gênero folclórico e pela intensa influência do blues. Outro 



significado dado para a palavra gospel faz referência a um dos quatro livros da Bíblia, que 

conta a história de vida de Jesus Cristo. Etimologicamente, Gospel é considerada uma 

supressão das palavras "God" e "Spell", ou seja, "Deus" e "palavra", em português. A partir 

da mistura das palavras, teria surgido o termo "gospel", que significa, ao pé da letra, 

"palavra de Deus". O termo surgiu nos Estados Unidos, com os cultos que eram realizados. 

Música Gospel: A música gospel é conhecida no Brasil como um ritmo e estilo musical 

religioso de grupos cristãos, mas também é utilizada para designar as músicas evangélicas. 

A música gospel está principalmente presente em cerimônias religiosas, mas também 

tornou-se um grande mercado para o público em geral, uma vez que é bastante aceita pela 

maioria das pessoas.” Obrigado... Continuando o orador: Fico muito feliz porque acredito 

que é a última matéria da pauta da noite. Trazendo o assunto evangelização, gospel, 

católico e evangélico, acho que é o melhor momento, apesar das horas transcorrerem, de 

discutir um assunto ligado a minha pessoa e a minha esposa, onde foi publicado na 

imprensa no último final de semana. Conforme o Vereador Maurício disse, vivemos em um 

estado laico. Todos devem respeitar a todos, independente do Deus em que acredita. Deus é 

somente um. Uma interrogação falando de minha esposa: “Irmã, não precisa de muito 

tempo para que as máscaras de pessoas interesseiras caiam. Há meses a esposa do vereador 

Rafael Lopes começou a frequentar uma conhecida e respeitada igreja evangélica da 

cidade. A madame deixou o cabelo crescer, começou a fazer usos de costumes dos irmãos 

dessa igreja e não perdia um culto. Vergonha. Na verdade, o vereador Dr. Rafael e esposa 

poderiam querer usar o poder aquisitivo elevado para tentar coaptar os irmãos da igreja 

evangélica. Porém, é bom o casalzinho aprender que misturar fé com política é um jogo 

perigoso. Aleluia. Os irmãos da igreja que o casal cara de pau frequentava estão dando 

graças a Deus com o sumiço da madame e de seu marido. Lá é lugar de gente trabalhadora, 

honesta que tem como propósito louvar a Deus e ajudar o próximo. Com certeza não é 

lugar para politicagem barata e desrespeitosa. Dinheiro não compra tudo, Dr. Rafael e 

esposa. Saibam disso.” Essa matéria foi veiculada pela Gazeta de Itapira no último final de 

semana. Fico feliz porque estamos discutindo um assunto, na qual todos respeitam cada 

religião. A minha esposa frequenta, sim. Eu sou católico. Respeito ela da mesma forma em 

que ela me respeita. Eu respeito cada cidadão que defende um credo. Caiu na melhor hora 

para podermos fazer uma exaltação e interpretar aquilo que está escrito aqui. Estamos em 

uma Câmara Municipal agindo politicamente e discutindo um assunto que diz respeito 

diretamente ao que foi falado de forma caluniosa, maldosa e, principalmente, sem respeitar 

a ideologia e a crença. Não somente do vereador Rafael Gogó como foi falado aqui, mas do 

cidadão Rafael e da cidadã Roberta. Tenho muito orgulho de ser casado com ela e acreditar 

que o meu propósito e o propósito dela são únicos. Essas pessoas maldosas e que usam de 

uma matéria caluniosa e tendenciosa que afeta diretamente religião, isso não aceito... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Tendo em vista o que o senhor 

acabou de ler, gostaria de dizer que ele ofende moralmente as duas pessoas e até mesmo a 

instituição religiosa evangélica... Continuando o orador: Cada um acredita no que quiser. 

As coisas não são brincadeira, principalmente quando se fala em religião. Ninguém está 

questionando a ideologia ou a crença de alguém. Parabéns, Joilson. É um benefício para a 

população. Espero o voto favorável. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 



26/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 

transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


