
ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de março de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 2º 

Secretário: LUIZ ANTONIO MACHADO. 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, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO 

TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausente o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 

abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Nesse momento vejo, 

mais uma vez, a importância de discutirmos novamente sobre a situação da dengue no 

município porque os números continuam crescendo. Devemos analisar e interpretar os 

óbitos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo prefeito Paganini. Na nota, na 

qual o prefeito fala sobre o óbito, podemos observar, através do site oficial da Prefeitura de 

Itapira, que ele lamenta a respeito dos óbitos, mas possivelmente algumas pessoas vão fazer 

politicagem a respeito daquele caso. Então, nesse momento vejo não como vereador que 

quer fazer politicagem, pois estamos cobrando com relação a dengue desde o mês de 

novembro, mas algumas discussões me deixam imensamente feliz porque a Secretária 

Municipal de Saúde seguiu aquilo que foi sugerido à ela, ou seja, ao invés de fazer palestras 

em outros municípios, que ela fizesse a palestra e cuidasse de nosso município. Foi isso que 

ela fez na última semana. O líder do prefeito disse há duas que ela havia sido convidada, 

através da DIR de São João da Boa Vista, para dar palestra sobre a dengue em outros 

municípios. Fico feliz porque ela não seguiu aquilo que o líder falou. A oposição concorda 

com ela que deveria fazer palestras em nosso município. Fica esse registro, pois devemos 

cuidar de nosso quintal antes de dar palestras em outros municípios. Com relação a 

Secretária de Saúde, na última quinta pude ouvi-la na Rádio Clube de Itapira. Acho que 

essa Secretária não sabe o que está fazendo na Prefeitura Municipal de Itapira. Uma 

Secretária Municipal de Saúde falar para um meio de imprensa que estamos ficando 

craques em dengue, acredito que não preciso falar mais nada, através desta tribuna, com 

relação a atuação e gestão da Sra. Rosa Iamarino. Isso é lamentável. Falo como vereador, 

mas principalmente como médico. Estamos ficando craques em dengue em meio a uma 

epidemia. Vou passar alguns números comparativos com o município que teve maior 

número de casos de dengue no Estado de São Paulo em 2014. O município de Campinas 

registrou 43 mil casos de dengue. Se você pegar o número oficial de habitantes chegaremos 

a um valor de 3,58% no ano de 2014. Os números “apresentados” pela Secretaria Municipal 

de Saúde no último final de semana... Tenho certeza que esses números são muito maiores 

do que os divulgados, mas vou ficar nos números divulgados. Foram 2.900 casos. Isso, 

proporcionalmente, atinge 4,06% da população de Itapira. Então, líder do prefeito, o senhor 

que gosta muito de falar de números, acredito que o senhor poderá falar de quanto o 

município gastou nos últimos meses com relação a dengue. Vou antecipar vossa excelência 

e falar que, proporcionalmente, o município de Itapira ultrapassou o município que teve 



maior número de casos de dengue em 2014. Essa é a liderança que a administração 

Paganini trás para a Saúde e para os munícipes de Itapira. Essa estatística tem que ser 

interpretada. Não é fazer politicagem. Devemos interpretar os números. Não estamos 

discutindo valores em reais que vão ser apresentados nesta Casa: Um milhão, um milhão e 

duzentos porque depois que decretaram epidemia não é necessário a realização de 

licitações. É tudo feito através de contrato emergencial. Então, esses números servem para 

alertar a Secretária e o prefeito municipal para explicarem estatisticamente os números para 

a população. No final do ano fomos a primeira cidade no Estado de São Paulo a decretar 

epidemia de dengue. Um, dois. Esses números são graves. Não estamos discutindo mortes, 

mas sim doentes que a Secretaria Municipal de Saúde passou oficialmente no último final 

de semana. Esses números passados já são suficientes para colocar o município de Itapira 

na liderança em relação aos municípios do Estado de São Paulo. Portanto, parabéns a Rosa 

Iamarino e ao Paganini pela política que estão fazendo dentro da Saúde do município com 

relação a dengue. Parabéns a todos vocês. Isso é uma vergonha. Lamentável. Como médico 

e vereador posso dizer que é lamentável. Não estou fazendo média com a população a fim 

de me gabar ou fazer politicagem conforme a nota do Paganini falando a respeito dos 

óbitos. Expliquem esses números para a população. Não me venham falar em valores de 

reais. Vamos falar em números. Os números passados já ultrapassam o maior número do 

Estado de São Paulo. Vamos cobrar de forma que seja benéfico para a população. Outra 

coisa, a Secretaria vai até a Rádio Clube e fica falando que devemos atender os casos de 

risco de dengue. É bom a população saber que crianças menores de 13 anos, pacientes com 

diabetes e problemas no fígado, rins e demais situações, estão no grupo de risco com 

relação a dengue. Ela falou na Rádio Clube, mas pergunto a ela o porquê não existe a 

triagem no Hospital Municipal 24 horas por dia para passar essas pessoas. Não existe a 

triagem que foi aprovada no Protocolo de Manchester. Por que falar na Rádio Clube se não 

existe, na prática, esse tipo de oferta para a população? Ela deve colocar, na prática, aquilo 

que ela está falando. Falar na Rádio é fácil. Ela deve cuidar do povo na prática. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa 

noite a todos. Venho a esta tribuna para falar, em poucas palavras, sobre a morte do cantor 

José Rico. O Brasil ficou chocado. Como fã da dupla e um sertanejo nato não poderia 

deixar de vir a esta tribuna para tecer essas palavras. Realmente quem conhece a música 

sertaneja sabe do que estou falando. Desde muito criança já aprendi a gostar da música 

sertaneja. É difícil aquela pessoa que vem da roça e não gosta de música sertaneja. No 

passado o rádio era o maior e precioso meio de comunicação. As notícias chegavam através 

dos rádios. Deixo registrado o meu profundo sentimento de pesar pela morte desse 

importante cantor chamado José Rico. Muitas pessoas já sentem a falta desse artista. Era 

uma pessoa que cantava a verdadeira música sertaneja. São poucas palavras, mas de 

profundo sentimento de pesar. O Brasil perdeu uma pessoa muito importante. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 

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

vocês algumas informações. Na última sexta feira estivemos no bairro Flávio Zacchi. Será 

construída uma nova creche escola na localidade. É uma necessidade daquele bairro. É um 

bairro muito populoso. A ordem de serviço foi assinada na última sexta feira. Estavam 

presentes os vereadores, o prefeito Paganini, assim como o Deputado Barros Munhoz. O 



viveiro será mudado de local. O empreendimento atenderá as necessidades dos moradores 

do bairro e adjacências. É mais um enorme benefício para a população. Estamos muito 

felizes com os trabalhos do atual grupo político que está à frente da administração 

municipal. Na época alguns vereadores foram solicitar esse pedido junto ao governador. A 

realidade está acontecendo. Em relação ao bairro José Tonolli, gostaria de informar que já 

está em construção, assim como no bairro Barão Ataliba Nogueira. Outro assunto que 

gostaria de abordar faz referência ao trevo existente no bairro dos Limas que dá acesso a SP 

147. É uma via muito utilizada pelos moradores do bairro dos Limas, assim como do Istor 

Luppi e José Tonolli. Esse trevo encontra-se pavimentado. Por muitos anos o trevo ficou 

esquecido. Era uma solicitação dos moradores. Tão logo o pedido foi acatado pela 

Prefeitura. Em relação a indicação de minha autoria, gostaria de dizer que já levei até o 

conhecimento de nosso prefeito quanto a questão do local onde se realiza exames para 

habilitação. É uma reivindicação dos proprietários de auto escolas e instrutores. Banheiros e 

local com cobertura é muito importante. Muitas pessoas ficam expostas ao sol e as chuvas. 

Um local mais adequado onde as pessoas possam aguardar os exames e as aulas práticas é 

muito importante. São importantes melhorias em prol da população. Com referência ao 

trevo do bairro dos Limas, existe um projeto de minha autoria que denomina o local com o 

nome de uma moradora que sempre viveu no bairro. Seria o nome da Sra. Lúcia Aparecida 

Bosso. Ela faleceu há alguns anos. Seria uma homenagem deste Legislativo. Obrigado a 

todos e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. O Décio comentou sobre o óbito do José Rico. 

Somente gostaria de lembrar sobre um caso ocorrido no passado. A orquestra sinfônica de 

Pequim veio tocar no Brasil e eles pediram como contrapartida cultural que o Milionário e 

José Rico fossem tocar e cantar na China. Pode parecer piada, mas é verdade. Eles 

estrelaram um filme chamado estrada da vida que fez muito sucesso na China. Era uma 

dupla de enorme importância cultural. Também gostaria de discutir alguns tópicos sobre a 

dengue. Hoje trabalhei oito horas no PPA da Vila Ilze. O tempo é marcado em relógio 

ponto. Não parei um minuto. Terminei a consulta às 17:05. Atendi muito pouco caso de 

dengue. No ápice da epidemia cheguei atender somente casos de dengue. Então, acredito 

que na prática a epidemia está regredindo. Queria lembrar outro tópico que diz que a 

dengue mata. Tem gente que esquece dessa situação. É uma triste realidade. Outra situação 

é o comentar que em Itapira se acha muita dengue. É porque temos um serviço de Saúde 

que funciona. Quando a gente procura, nós achamos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Gostaria de cumprimentar o Presidente do Sinsaúde de Itapira, Sr. Nani, assim como os 

demais colegas que marcam presença nesta Casa de Leis. Cobranças, Sr. Presidente, 

obviamente são feitas em relação a dengue em nossa cidade. Duas situações que foram 

comentadas pelo colega é que Itapira foi umas das primeiras cidades a decretar epidemia de 

dengue. É óbvio. Isso é administração pública. Se o problema está instalado não devemos 

camuflar. Temos que buscar recursos. Se a cidade decretou estado de epidemia , alerta ou 

emergência é porque tinha-se a necessidade de fazer. Tínhamos o porquê de fazê-lo. Em 

momento nenhum houve algum medo de negligenciar dados. Quando se falou do óbito 

obviamente é de maneira correta, pois existiu o laudo do órgão competente. Uma epidemia 

pode apresentar um quadro de óbitos, assim como em outras cidades. Ninguém está se 



esquivando do problema. Existem muitas ações sendo feitas em nossa cidade. Críticas e 

mais críticas. Queria ver criticar no setor de Unidade Básica as agentes comunitárias, 

enfermeiros e médicos a respeito da dengue. Fala-se que não está sendo feito nada. Vai 

falar para o povo que está visitando as residências de Itapira. Muitos funcionários estão 

colaborando. Possuímos um esquema de combate a dengue. É como o Dr. Pedro disse 

anteriormente, ou seja, os números estão caindo. Os números estão caindo através dos 

trabalhos dessas pessoas. Criticar duramente a Secretária Rosa pelo fato de palestras é 

muito fácil. Obviamente quando a mesma disse que Itapira estava craque em dengue seria 

de maneira mais coloquial. É uma forma de demonstrar que as ações feitas em Itapira estão 

sendo reconhecidas fora deste município. Não é falar besteira, mas sim saber falar com a 

população. A Rede Básica de Saúde está extremamente empenhada, pois muitos 

funcionários estão trabalhando arduamente. É uma situação que envolve desde o médico até 

as agentes comunitárias de saúde. Isso é um demérito para com todos esses funcionários da 

Saúde. Se o índice está caindo nos dias atuais, gostaria de dizer que é mérito dos 

funcionários da Rede Básica de Saúde. Muitas pessoas estão envolvidas. Não vou falar em 

valores. Vou falar em ação, dos caminhões responsáveis em retirar os entulhos das vias 

públicas, nebulização e de trabalho realizado pelo funcionário público municipal. Eles 

trabalham com felicidade e com amor. Vir a esta tribuna para criticar duramente que as 

ações não estão sendo feitas, em minha opinião, é uma ofensa desde a nossa Secretária da 

Saúde até os nossos funcionários públicos. Cabe ressaltar que muitas agentes de saúde 

foram ofendidas e hostilizadas. Quando se falou em palestras e em cidades vizinhas, isso se 

chama altruísmo. Você levar informação a quem realmente necessita é uma forma de 

sanificar outra cidade. Enfrentamos problemas antecipadamente? Sim. O pior momento da 

dengue é no mês de março e abril. Já passamos pelo pico de casos de dengue em Itapira. 

Muito trabalho foi realizado. Todas as Secretarias estão envolvidas. Muitas outras cidades 

não tem esse tipo de conhecimento de trabalho. Ao que dizem sobre a ingerência da Rosa 

Iamarino, digo o contrário, ou seja, ela soube gerenciar e aplicar as medidas que cabiam. 

Inclusive, vários médicos passaram por treinamento e como atuar frente à dengue. 

Ingerência é uma pessoa vir a esta tribuna para desmerecer o funcionário público 

municipal. Quero dizer que as ações estão sendo feitas. Vamos falar sobre aquilo que está 

sendo apresentado pela população. É isso que o município está apresentando. O Executivo 

está mostrando seu trabalho. Os servidores públicos municipais devem ser lembrados. São 

essas pessoas que estão fazendo com que o número de casos regrida. O Dr. Pedro está 

trabalhando 8 horas por dia em um dos PPAs mais importantes de nossa cidade. É um 

médico renomado. Duvido que alguém possa desrespeitar as afirmações do Dr. Pedro. É 

conhecedor da situação. Queria falar a respeito do processo de cassação do vice-prefeito. A 

Câmara Municipal, ontem, cassou o vice-prefeito municipal. As irregularidades 

administrativas podem somar R$ 2.000.000,00. Não é porque ele foi lá e afanou esse 

dinheiro. Ele mal gerenciou e administrou. Ele tinha em suas mãos todo o poder de 

administração. Queria lembrar e parabenizar os sete colegas que estão aqui. São eles: 

Carlinhos, Joilson, Juliano, Machado, Décio, Dr. Pedro e eu, pois votamos pela cassação. 

Os três oposicionistas, vendo todo esse rombo, devem explicar para a população o porquê 

votaram a favor da não cassação. Aos funcionários Elias, Osmar, Paulinho e Dido o meu 

muito obrigado por todo suporte. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito 



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

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

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

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

03 de Fevereiro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 

de Fevereiro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Ofício. 3º) Ofício.- Apresenta 

ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês 

de fevereiro/2015. Autoria. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o 

Sr. Presidente passa a leitura do Requerimentos de Licença. 4º) REQUERIMENTO Nº. 

0018/2015.- Licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares. Autoria: Marcos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 5º) 

RELATÓRIO Nº. 002/2015.- Ata da Prestação de Contas do Poder Executivo, referente 

ao 3º quadrimestre do exercício de 2014, apresentada em audiência pública no dia 26 de 

fevereiro de 2015, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 0023/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Francisco Robles a 

rotatória implantada na rua da Penha. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0024/2015.- Em que o Sr. Comissão 

de Finanças e Orçamento submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina de 'LÚCIA APARECIDA BOSSO' o Trevo que dá acesso à Rodovia SP 147 - 

Itapira-Lindóia, no bairro dos Limas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) 

PARECER nº. 29/2015.- Ao Projeto de Resolução nº 01/2015.- A Mesa da Câmara 

Municipal de Itapira, por seu Presidente, Vereador Décio da Rocha Carvalho, 1º Secretário, 

Pedro Tadeu Stringuetti e 2º Secretário, Luiz Antonio Machado, instada que foi a exarar 

parecer ao Projeto de Resolução nº 01/2015, de autoria dos Vereadores da Bancada da 

Situação, que "Altera dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal", nos termos do §1º do artigo 122 do Regimento 

Interno da Casa, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 

acordaram por exarar 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, menos dois votos dos Vereadores Srs. 



César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes, para que 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 03 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 30/2015.- Ao Projeto de Lei 

Complementar 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 Complementar nº 04/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências.", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 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 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 10º) PARECER nº. 31/2015.- Ao Projeto de Lei nº 20/2015.- 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 20/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção econômica, JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e 

dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 

acordaram por exarar 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 03 de 

março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 32/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 22/2015.- 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 22/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto Natura.", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 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 03 de março 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.  

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 008/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Pedro Romano. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

009/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Silvia Maria da Silva Rocha. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0010/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida Sarkis Arcuri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0011/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Missionário David Martins 

Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Joílson Batista 

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

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A 

seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 

8º, o Sr. Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 

referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 

Requerimentos. 16º) Requerimento nº. 0017/2015.- Voto de Congratulação, na pessoa dos 

pastores Marcos Mendes e Francisco Moralletti, membros e lideranças da Assembleia de 

Deus Plenitude em Cristo, pela inauguração do templo. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Indicação nº. 

0045/2015.- Sugere melhorias que especifica no local reservado ao exame de Carteira 

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

Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Indicação nº. 0046/2015.- Sugere construção 

de passarela na lateral da ponte existente na Rua Geraldo Guerra, na Ponte Nova. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Indicação nº. 0047/2015.- Sugere substituição dos brinquedos e melhorias 

no playground localizado próximo à gruta de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Indicação nº. 

0048/2015.- Sugere a instalação de um poste de iluminação pública na Rua 09 de Julho, em 

Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Indicação nº. 0049/2015.- Sugere reparos no sistema de 

iluminação pública da Praça Felicidade, no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Indicação 



nº. 0050/2015.- Sugere limpeza e revitalização da Praça do Jardim Camboriú. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) 

Indicação nº. 0051/2015.- Sugere estudos para instalação de iluminação pública na 

Avenida Governador Mário Covas, Istor Luppi, no sentido bairro/centro. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Indicação nº. 0052/2015.- Sugere a instalação de rotatória tipo "taxão" na confluência da 

Av. José Alfano com as ruas Aroldo Cristóvão Zago e João Samora, Jardim Galego, no 

Istor Luppi. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Indicação nº. 0053/2015.- Sugere a instalação de 

rotatória tipo "taxão" na confluência da Av. Rocha Clemente com a Rua Edgar Trani 

Bagatella, no Istor Luppi. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador 

Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Indicação nº. 0054/2015.- Sugere construção 

da praça pública "José Roberto Orrú" em área reservada para tal fim no Istor Luppi. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que 

proceda a leitura dos Ofícios: 27º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

62/2015.- Ref. Resposta à Indicação nº 434/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 72/2015.- Ref. Resposta ao 

Requerimento nº 434/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Maria Lúcia Ferraz de 

Campos: Manifestação de agradecimento devido a aprovação do Voto de Congratulação 

pela passagem de seu aniversário. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Câmara 

Municipal de Campinas: Composição da nova Mesa Diretora para o biênio 2015/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Câmara Municipal de Carapicuíba: Composição 

da nova Mesa Diretora para o biênio 2015/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Secretaria Municipal de Saúde: Releases, fotos e matérias publicadas referente ao mês de 

fevereiro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta 

da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2015.- Reajusta vencimentos 

dos servidores municipais e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2015.- Altera 

dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

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

Projeto de Lei nº 0017/2015.- Desafeta área pública localizada na Rua Hermes Osório de 

Oliveira, Bairro Penha do Rio do Peixe. 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 17/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0020/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção econômica, JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e 

dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

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

nº 20/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei 

nº 0022/2015.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto Natura. 

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 22/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0012/2015.- 

Oficiar o Prefeito Municipal José Natalino Paganini, solicitando gestões junto ao Governo 

do Estado para implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em 

nossa cidade ou uma extensão do AME de Mogi Guaçu. Autoria: César Augusto da Silva. 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Esse requerimento de autoria dos vereadores César Augusto 

da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva vem ao encontro solicitando um 

ofício ao prefeito municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, para que busque junto ao 

Governo do Estado o auxílio para implantação de um Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME) em nossa cidade ou uma extensão do AME de Mogi Guaçu. Esse 

requerimento já foi feito no ano passado e foi um pedido desses vereadores. Naquele 

momento, vereador César, foi aprovado. Era época de eleição. Se os vereadores da situação 

votarem contra esse pedido, acredito que devem explicar o motivo para a população. No 

período pré-eleitoral eles aprovaram. Inclusive, aprovaram por unanimidade. Naquela 

época era um ofício adereçado ao Deputado Estadual Sr. Barros Munhoz. Estamos fazendo 

um pedido oficial para que o prefeito José Natalino Paganini faça gestão junto ao Governo 

do Estado, inclusive com a possibilidade mais próxima junto ao Deputado Barros Munhoz, 

para que esse pedido seja levado até a Secretaria Estadual de Saúde e, assim, até o 

Governador Geraldo Alckmin. Se vossas excelências votarem contra, acredito que vocês 



devem colocar uma enorme carapuça. Espero que vossas excelências mantenham o mesmo 

posicionamento do ano passado. Caso o requerimento for rejeitado, acredito que seria muito 

ruim. Temos AME praticamente em todas as regiões. Recebemos um ofício no ano 

passado, através de uma vereadora do município de Mogi Mirim, alegando que o AME na 

qual Itapira faz parte já estava saturado. Fizemos um ofício em conjunto e arremetemos o 

mesmo para Mogi Mirim. Não é uma preocupação somente do município de Itapira. Esse 

questionamento já surgiu através de outros municípios participantes do AME. Espero que 

os nobres vereadores não tenham consciência de votarem contra a matéria. É pedido que 

vossas excelências aprovaram. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 12/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0015/2015.- Voto de Congratulação 

com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube, pela comemoração dos 110 anos 

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

Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

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

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 0029/2015.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para concessão de bolsa, no valor do salário mínimo, aos 

associados da Ascorsi. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva e Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva requer, e a 

Casa rejeitada menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes, o adiamento da matéria por 60 dias para melhores estudos. A seguir, 

o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº 29/2015. Rejeitada menos dois 

votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes e uma 

abstenção do Vereador Sr. Juliano Feliciano. DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0030/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para criação de uma Escola Técnica Rural nas dependências do Hotel Fazenda 

Esperança. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva e César Augusto da 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 30/2015. Rejeitada menos dois votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

REJEITADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 0038/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para destinar R$ 5 milhões para a área da Saúde através do empréstimo 

firmado com o Desenvolve SP. Autoria: César Augusto da Silva. Não havendo nenhum 

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

Indicação nº. 38/2015. Rejeitada menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite. Fui buscar informações junto ao Desenvolve São 

Paulo e ele não tem linha de crédito para a Saúde a nível municipal. Ele poderia ter uma 

linha de crédito para entidades filantrópicas. Diretamente para o âmbito do Executivo, 



gostaria de dizer que o Desenvolve São Paulo não tem nenhuma linha de crédito para isso. 

Por esse motivo a votação contrária. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0042/2015.- Sugere doação de área 

fora do perímetro urbano, para construção de Centro de Convenções e pista de motocross. 

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

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

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

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 0045/2015.- Sugere 

melhorias que especifica no local reservado ao exame de Carteira Nacional de Habilitação. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 

0051/2015.- Sugere estudos para instalação de iluminação pública na Avenida Governador 

Mário Covas, Istor Luppi, no sentido bairro/centro. Autoria: Juliano Feliciano. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0053/2015.- Sugere a instalação de 

rotatória tipo "taxão" na confluência da Av. Rocha Clemente com a Rua Edgar Trani 

Bagatella, no Istor Luppi. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador 

autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Somente gostaria de 

ressaltar, Sr. Presidente, que essa indicação foi colocada pelos moradores da localidade. 

Levei esse pedido diretamente até o prefeito e conversei pessoalmente com o mesmo, mas 

tive a ciência de que o vereador Joilson também tinha feito o pedido no ano passado. O 

trabalho foi realizado pela Secretaria competente. Portanto, estarei retirando a matéria. 

Obrigado.” DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 03 de Março 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. 


