
ATA DA 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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, 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. Venho pedir ao líder do prefeito e aos vereadores da base para que ajudem 

nos meus pedidos. Protocolei na semana passada seis pedidos de remoção de entulho. A 

Prefeitura já tinha se comprometido com os moradores para retirar o entulho, mas até agora 

esse serviço não foi feito. A Prefeitura pediu aos moradores para que retirassem seus 

entulhos e colocassem na rua. Feito isto, a Prefeitura não passou a retirar esse lixo. Isso 

vem ocorrendo no Assad Alcici, no Brás Cavenaghi e Flávio Zacchi. No Flávio Zacchi, 

bairro atingido pelas chuvas, tem entulho, mas a Prefeitura só retirou o lixo que se 

encontrava dentro do bueiro, pois pedi para limpar e liberar a passagem de água. Por esse 

serviço quero agradecer o setor competente. Mas mesmo assim, ainda há uma camada de 

asfalto que impede a entrada da água da chuva. Então, peço que o setor competente volte ao 

local e elimine esse problema. Também pedi poda de árvore em toda a cidade. Sobre o 

subsídio, chegou uma resposta da Secretaria dizendo que o Tribunal de Contas determinou 

que o subsídio fosse feito da forma que está em vigor neste ano. Sabemos que quem obriga 

alguém a fazer alguma coisa é o Ministério Público. Isso deveria ser modificado apenas se 

for mandado pelo Ministério Público. Acredito que o Tribunal não intrometeria nesse caso. 

Eles disseram que era para investir melhor no ensino fundamental, mas não determinou que 

fosse feito o corte do subsídio. A minha propositura foi rejeitada menos os votos dos 

vereadores oposicionistas e quero lhes agradecer. Quero deixar registrado o que uma aluna 

queria dizer: “Marquinhos, boa noite. Gostaria que o senhor fosse meu porta-voz junto aos 

vereadores: Boa noite senhores Vereadores e prefeito. Meu nome é Maiara Helena 

Francalacci e estou cursando o terceiro ano de Medicina Veterinária na cidade de 

Jaguariúna. Faz três anos que consegui o subsídio e esse ano não consegui renová-lo. 

Disseram que novas leis foram implantadas. Queria saber o porquê disso, pois é um 

dinheiro que o governo manda para isso. Tem pessoas que não precisam e possuem o 

subsídio. Fica fácil meu pai ser autônomo e colocar a renda que quiser para ganhar os 75% 

do subsídio. Agora, recebo R$ 900,00, meu pai é aposentado e tem vários gastos com 

farmácia, com aluguel e não consegui nenhum subsídio. Expliquem-me, como vocês estão 

investindo em pessoas que querem estudar e que querem ser alguém na vida cortando o 

subsídio do transporte? Como que vou pagar o ônibus? É fácil tirar sem nenhuma 

explicação. Gostaria de ter uma resposta porque não tenho condição de pagar esse ônibus. 

Meu pai é aposentado, gasta dinheiro com remédio para a pressão alta, um monte de coisa e 

recebo como resposta que não terei subsídio. Gostaria de saber do prefeito de onde ele tirou 

as regras de porcentagem por membro da família. Gostaria de saber o que o senhor está 



fazendo com esse dinheiro, já que tirou de nós. Não tem outra explicação. Já que o senhor 

está tirando esse dinheiro, traga uma faculdade melhor para Itapira com curso de Medicina 

Veterinária, Educação Física, Gastronomia, Nutrição. Depois o senhor corta a verba que 

quiser, pois o Belini ficou oito anos no mandato e nunca aumentou nenhum imposto e 

nunca tirou o subsídio do estudante. Acho que ele sabe que quem vai atrás do subsídio é 

porque precisa. Ninguém está agindo de má fé de tirar o subsídio de quem precisa. Espero 

uma resposta. Espero ser ouvida através desse meio, pois não posso estar pessoalmente na 

Câmara por motivo de estar em prova na faculdade. Mas, na semana que vem, se isso não 

for resolvido, procurarei o jornal ou irei à Câmara para ver o que podemos fazer. Boa 

noite.”... Continuando o orador: Depois coloquei a matéria na Casa pedindo explicação e 

pedindo a revogação do decreto e a edição de outra norma, já que é um instrumento que não 

depende de votação da Câmara e pode ser mudado pelo prefeito. Se o decreto foi publicado 

de forma estranha, não citou os documentos. Sei que temos muitos projetos, mas 

precisaríamos determinar que todas as normas que mexem com a vida do munícipe sejam 

publicadas na portaria das secretarias envolvidas e nos principais prédios que são ligados às 

referidas secretarias. Sábado, quando houve a entrevista com a Promoção Social, muitos 

estudantes descobriram que ficaram sem o benefício. Quando os nobres pares rejeitaram 

minha propositura sabiam que era para beneficiar os estudantes, pois pedia que o decreto do 

ano passado vigorasse neste ano. Fica registrado o meu repúdio à votação contrária. O que 

for de direito dos estudantes temos que ajudá-los... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: Concordo plenamente com o discurso proferido pelo senhor. Para 

a Saúde temos a dengue, para a Educação essa questão. O desabafo dessa estudante é a 

revolta de todos os universitários itapirenses e o apoio que o Paganini tem dado à formação 

dos universitários e à educação de Itapira... Continuando o orador: Antes de soltar esse 

áudio, verifiquei sua legalidade. É assim que pretendo trabalhar.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Sr. Presidente, Srs. 

Vereadores, internautas, ouvintes da Rádio, público presente. Nesta última viagem que 

fizemos à Brasília, visitamos diversos deputados e com isso garantimos diversas emendas 

parlamentares. Visitamos os deputados Silvio Torres, Carlos Sampaio, Roberto Alves, 

Arnaldo Faria de Sá, Marquezelli. Levamos, juntamente com o prefeito, diversas 

reinvindicações para as áreas de Educação, Saúde, Serviços Públicos. O pedido ao 

deputado Carlos Sampaio foi a doação de um micro-ônibus equipado com elevador para o 

transporte de pacientes que fazem tratamento na Pólen de Mogi Guaçu. Pedi R$ 200.000,00 

para a implantação de um laboratório no térreo do Hospital, R$ 250.000,00 para uma 

reforma do Viaduto Tiradentes e uma UBS no Assad Alcici no valor de R$ 500.000,00. O 

deputado Carlos Sampaio acenou positivamente. Com outros pedidos a outros deputados, 

chegamos numa casa de quase 4 milhões de reais. Vamos sempre a Brasília reivindicar 

porque esses deputados recebem voto da cidade. O povo votou, confiou e vamos buscar os 

recursos. Alguns pedidos já foram atendidos, como o ônibus que transporta os pacientes 

para realizar a hemodiálise, ampliação e reforma do velório da saudade, cobertura da 

quadra de Barão. Todos os pedidos foram atendidos pelo deputado Carlos Sampaio. Temos 

outras solicitações em andamento como a cobertura da quadra de Eleutério, a troca do 

telhado do Lar São José. São inúmeras reivindicações direcionadas a esse deputado e a 

outros também. No último domingo, eu, o Zé Branco e o Luiz Machado estivemos na 



ALESP assistindo a posse do Deputado Barros Munhoz. Essa é a quinta legislatura. Ele 

sempre defendeu a cidade trazendo recursos. Itapira já teve outros deputados como 

Francisco Vieira, o Dr. Breda, Dr. Décio de Queiroz Telles e Barros Munhoz. Estes 

primeiros tiveram uma passagem rápida, mas o Munhoz está na quinta Legislatura. Quero 

deixar gravado nos anais desta Casa os meus parabéns ao deputado Barros Munhoz por sua 

quinta legislatura. Na semana passada estivemos no lançamento da creche do idoso Viva 

Mais, onde terão um local digno. Serão atendidos por fisioterapêuticos e médicos os nossos 

idosos que tanto trabalharam. É um investimento em torno de um milhão e meio para a 

construção dessa creche do idoso. O idoso vai de manhã e volta à noite para a casa. Não é 

só porque é idoso que deve ser excluído da sociedade. É pelo contrário. Temos que 

reconhecer o valor dessas pessoas que tanto trabalharam por nossa cidade. Fica um abraço 

ao Fernando e toda a sua equipe que trabalharam muito para isso. Quero agradecer os 

vereadores e o prefeito pela doação de uma área para a construção da creche. Quero 

lamentar o falecimento da senhora Inezita Barroso. Assistia sempre a seu programa, já 

estive em sua casa e ela tem uma raiz de sua família em nossa cidade. Sua avó era 

Itapirense. Outro fato que me deixou triste é a morte da primeira cronista do país, morta aos 

97 anos. Célia Siqueira Fragelatti, era o nome dela. Ela deu aula num ginásio recém-

fundado em Itapira. Tudo isso ela escrevia em sua crônica. Ela dizia que o local que ela 

mais gostava era o parque Juca Mulato, onde Menotti Del Picchia escreveu o poema. Ela 

escreveu no jornal Correio Popular durante 70 anos. Alguns alunos dela ainda estão vivos. 

A exemplo, o Sr. Orlando Dini, Odete Bizinelli. Senão foi a primeira turma, foi a segunda 

que estudou no ginásio estadual.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Quero parabenizar o deputado Barros Munhoz pelo seu quinto 

mandato. Sei que todo político tem seus admiradores e seus desafetos. A gente não pode 

negar que ele é uma pessoa de grande prestígio político. Da última vez que estava em 

reunião com o deputado, ele me pediu licença para falar ao telefone para atender ao 

governador que lhe dizia sobre a nova adutora de esgoto. Isso é uma raridade e deixo a ele 

meu abraço e minhas felicitações.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, 

Arlindo Belini, Rogério, internautas e ouvintes da Rádio Clube. Quero parabenizar o Barros 

Munhoz por sua quinta legislatura. Um homem que já ocupou vários cargos de ordem 

pública, inclusive sendo Governador interino, Secretário da Agricultura, Ministro da 

Agricultura, Prefeito de nossa cidade, enfim, um homem com histórico invejável por 

muitos políticos. Ele é um ponto de apoio muito forte, foi líder de governo, presidente da 

ALESP, homem de uma força política que dificilmente se encontra em qualquer parte do 

país. É muito bom tê-lo em nosso município como mentor político, como uma pessoa que 

pode ajudar muito a nossa cidade. Meus parabéns ao deputado Barros Munhoz. Hoje 

iniciaram-se as obras na Rua Minas Gerais. Toda pavimentação asfáltica será refeita. Ela 

começará pelas obras do SAAE com a troca de galerias de água e esgoto, e depois a 

pavimentação. É uma obra cara, mas que há tempo os moradores desejavam. Mas, ela está 

saindo em nossa gestão. O nosso prefeito encarou a obra de frente e ela beneficiará os 

moradores da rua. Hoje tivemos uma reunião entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, 

Secretaria da Educação e o nosso prefeito para que se intensifique os trabalhos dentro das 

escolas e exista colaboração entre os órgãos para conter o tráfico de entorpecentes que é 



uma realidade dentro do nosso município. Isso é uma realidade em nosso país, mas o 

trabalho conjunto entre a Guarda e a Polícia Militar já está surtindo efeito. Traficantes já 

foram presos, roubos estão sendo inibidos e agora detectamos o problema de tráfico nas 

escolas estaduais e vamos focar nisso. Nessa reunião estavam presentes o Secretário de 

Defesa Social, o capitão da PM, o prefeito, as diretoras de escolas para discutirmos 

soluções que proporcionem mais segurança dentro das escolas. Isso é importante, pois 

nossa sociedade carece de Saúde, Educação e Segurança e a interligação dessas áreas 

mostra o avanço que temos para a melhoria da segurança. Se não tiver segurança, os pais 

ficam temerosos e não deixam os filhos irem à escola. Temos a evasão escolar. Os filhos 

ficam expostos às drogas, mas essa ação conjunta trará mais segurança e vai ser muito bem 

vinda para o futuro. Estaremos garantindo uma melhoria de qualidade de vida desses 

alunos. O tráfico de drogas é o grande mal da nossa sociedade. O tráfico gera roubos, 

homicídios e isso gera uma deterioração do Estado. Essa ação é um pequeno passo, mas 

muito importante para o futuro.” 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 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de 

Março de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 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 Relatório. 2º) RELATÓRIO Nº. 

003/2015.- Ata da Prestação de contas apresentada em Audiência Pública realizada no dia 

05 de março de 2015, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de 

Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2014. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 

005/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que Inclui o § 7º ao artigo 27, da Lei Complementar 4.877, de 04 de abril 

de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de 

Lei Complementar nº. 006/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dá nova redação ao inciso III, do 

artigo 40 da Lei Complementar 4.877, de 04 de abril de 2012. DESPACHO: ÀS 

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

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 

0028/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a proibição no âmbito do Município de Itapira 

da inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que concluídas não atendam 

ao fim a que se destinam. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0029/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 



submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar no valor de R$ 104.000,00 no SAAE. DESPACHO: ÀS 

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

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

aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 38/2015.- Ao Projeto de Lei nº 116/2014.- 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 116/2014, 

de autoria do nobre Vereador Maurício Cassimiro de Lima, que "Denomina as ruas do 

Loteamento de Chácaras São Jorge, localizado no Parque Santa Bárbara", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) 

PARECER nº. 39/2015.- Ao Projeto de Lei nº 117/2014.- 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 117/2014, de autoria do nobre 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima, que "Denomina loteamento residencial no bairro 

dos Pires e as ruas existentes no mesmo", 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. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 40/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 24/2015.- 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 24/2015, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que 

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

Itapira-Lindóia, no bairro dos Limas", 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. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0013/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ignez Madalena Aranha de Lima, mais 

conhecida como Inezita Barroso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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



2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0014/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Thereza Francisca Mineiro da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Rita de Oliveira Xavier. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0016/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rivadalva Witter de Oliveira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0017/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Leonel Recchia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0018/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Furtado. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0019/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Lívia 

Barsottini Salge Ghilardi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Isabel Cristina Gutierrez. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0021/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Maria Rodrigues Lopes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria das Graças Luis da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0023/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sérgio Albino da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 21º) Requerimento nº. 0021/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. José Aparecido da Silva, reeleito presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0022/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Ana Lúcia Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 



celebrado no último dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0023/2015.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Walter dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado no último dia 10 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

0024/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Ruete de Oliveira e família, pelo 

transcurso de aniversário de nascimento do saudoso Comendador Virgolino de Oliveira, 

comemorado dia 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0025/2015.- 

Oficiar o Deputado Barros Munhoz, solicitando pavimentação asfáltica da estrada vicinal 

"José Rocha Carvalho" (IPI 313), no Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

0026/2015.- Oficiar o deputado Barros Munhoz e os órgãos competentes do Governo do 

Estado, solicitando construção de um trevo na ponte do Rio do Peixe, vicinal Itapira/Mogi 

Guaçu, acesso para o bairro do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

0027/2015.- Oficiar a direção da Vivo, objetivando a implantação de sistema de fibra ótica 

de telefonia no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 

o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

0028/2015.- Requer ao Sr. Prefeito, estudos e providências com o objetivo de municipalizar 

a administração do cartão auxílio refeição dos servidores públicos municipais. Autoria. 

Bancada da Situação. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 0059/2015.- Sugere construção de rotatória na 

confluência da Avenida Bráz Aires e Rua José Pereira, defronte ao Supermercado Bom 

Jesus, Vila Pereira. 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 17 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 0060/2015.- Sugere construção 

de rotatória entre as ruas Mauro Simões e Dalila Simões Galdi, no Flávio Zacchi. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 0061/2015.- Sugere a instalação de iluminação 

no campo de futebol da Alameda Particular, Jardim Itamaracá. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação 

nº. 0062/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a construção de um Velódromo para 

prática de ciclismo de pista em nosso município. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 

0063/2015.- Sugere substituição das galerias de águas pluviais nas ruas Inglaterra, 

Alemanha e França, no Jardim Raquel. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 

0064/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, disciplinar o 

fluxo de veículos ao entorno da Praça Mogi Mirim, na Santa Cruz. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0065/2015.- Sugere execução de melhorias na 

Praça Ministro Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 

0066/2015.- Sugere execução de recapeamento asfáltico das vias públicas do Jardim 

Itamaracá. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 0067/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos e gestões para transformar o prédio do antigo 1º Distrito da Polícia Civil em Centro 

Psiquiátrico. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 0068/2015.- Sugere instalação de guard-

rail na Av. Rocha Clemente, paralelo a SP-147, no bairro Istor Luppi. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação 

nº. 0069/2015.- Sugere limpeza, roçagem e sinalização de solo das ruas do bairro 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 17 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0070/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para criação de um lago artificial no Jardim Itamaracá, utilizando as diversas 

nascentes do bairro. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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: 41º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM095417/2015: 



Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 84.880,73. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013597/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 458,51. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 43º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013612/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 591,11. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 44º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013578/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.730,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 45º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013595/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.077,69. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 46º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013606/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 461,23. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 47º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013589/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 13.090,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013587/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 7.130,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 49º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013585/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.420,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 50º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 



Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013583/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 6.920,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 51º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013582/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.290,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 52º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013581/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 9.580,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 53º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013579/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.640,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 54º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013577/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 410.606,76. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 55º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013616/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 498,89. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 56º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013615/2015: Informações sobre a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 473,09. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 57º) Recursos do Orçamento da União empenhados ao 

Município de Itapira de Janeiro à Dezembro de 2014 no valor de R$ 944.880,73. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 58º) Recursos do Orçamento da União Pagos ao 

Município de Itapira de Janeiro à Dezembro de 2014 no valor de R$ 17.715.806,81. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 59º) Detran SP: Convite para o Encontro Regional 

Detran-SP/Prefeituras - Região Campinas II. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 60º) 

Associação Down de Itapira: III Noite de palestras Dia da Síndrome de Down. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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 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. A seguir, 

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

Esse projeto que altera o Regimento da Casa é de autoria dos vereadores situacionistas. 

Esse projeto corta os tempos de discussão e acho que é medo dos vereadores se 

pronunciarem alguma coisa aqui no plenário. Acho que é isso, pois não vejo motivo de 

limitar o tempo de o vereador falar na tribuna, dar suas explicações a respeito das matérias 

a serem votadas e os pedidos de informação. É isso o papel do vereador e diminuindo os 

tempos a população e àqueles que estão nos ouvindo pela rádio e pela internet serão 

prejudicados. Isso não vai cair bem porque não vamos ter tempo para explicar. Fica bonito 

colocar um projeto e não subir aqui explicá-lo. Esse projeto vai contra. No começo da 

legislatura teve um vereador que queria mexer no regimento tirando da pauta os Votos de 

Pesares e Requerimentos. Os próprios vereadores ajudaram na manutenção do atual 

regimento, não deixando acontecer o cerceamento do vereador. Diminuir o tempo não é 

uma proposta para nossos tempos. A política está acabada. A população liga a televisão e 

assisti corrupção, desvio, e aqui querem cortar o direito de explicar à população o que 

estamos fazendo. Já acho pouco tempo a forma que está, mas agora vai diminuir pela 

metade. Isso que não entendo. Não entendo querer ser vereador e não querer explicar à 

população o que está acontecendo na Casa. Acho que temos que mostrar à população os 

seus movimentos políticos. Então, peço a rejeição dessa matéria. Quando queria alterar o 

Regimento Interno que prevê uma inconstitucionalidade exigindo três assinaturas para 

apresentar um requerimento, isso nunca aconteceu. Cada vereador que entrou com 

requerimento entrou com uma assinatura. Isso que é uma inconstitucionalidade e não pode 

ser alterado. Agora, o direito de falar pode ser alterado. Isso é contra a democracia, contra a 

população que nos elegeu. Peço o voto desfavorável por causa disso. Tem projeto que foi 

arquivado, tem requerimento aprovado com uma assinatura, fora do que se exige no 

Regimento e isso cabe até processo aos vereadores. Olhem com carinho, pois diminuir o 

tempo é um absurdo. Será que é para nós irmos embora mais cedo assistir novela? Fomos 

eleitos para defender a população e apresentar matérias que defendam o povo. Acho que 

todos sabiam que nas terças-feiras teríamos sessão. Todos sabiam do tempo que dura uma 

sessão. Será que está diminuindo o tempo para ir para casa? Ou é para atender a turma na 

rua? Se for para atendimento, tudo bem, mas tem o meio do dia e todos os outros dias da 

semana. Vereador não é só para trabalhar dia de sessão. Vereador é para trabalhar 7 dias 

por semana. E não tem hora, pois qualquer hora podemos receber uma ligação de um 

Itapirense precisando de ajuda. Já é pouco tempo e ainda está se diminuindo pela metade. 

Isso é um cerceamento. Temos que legislar e fiscalizar. Desse jeito fica difícil legislar. Será 

que quando foi eleito não sabia do horário? Do regimento? Alguns aqui não sabiam do 

regimento mesmo porque nunca procurou. Quando fomos eleitos, no dia seguinte todo 

mundo ganhou uma LOMI e um regimento. Falo isso do grupo da situação, a qual eu 



pertencia. Fomos ao escritório e lá ganhamos uma LOMI e um Regimento. O vereador Luís 

Henrique já me tinha dado um exemplar. Se todo mundo sabia, por que se candidatar? E 

não atendemos somente Itapirenses. Aqui temos um hospital psiquiátrico e quando eles 

saem, eles buscam ajuda aqui. Peço o voto contrário, pois estamos cerceando o direito do 

vereador. Daqui a alguns dias vamos ser interrompidos e cerceado o nosso direito de falar. 

Estamos caminhando para isso. Isso é ditadura. Vai chegar um momento que poderemos 

falar até onde pode e o que eles não quiserem ouvir não vai poder falar. Só que a realidade 

é trazer os anseios da população nesta Casa e discutir. Peço o voto contrário a este projeto.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Ouvi as 

palavras do vereador Marcos Paulo e também concordo com ele e é minha linha de 

pensamento. Comemoramos 30 anos de abertura da democrática do país e com essa 

propositura assinada pelos vereadores da situação temos que levantar algumas 

interpretações de suma importância. Comemora-se 30 anos de democracia, mas esta Casa 

vai aprovar uma matéria que nos remete a um período sangrento da nossa nação. O direito 

do vereador está sendo cerceado. Quando os mesmos vereadores da situação impediram a 

aprovação de algumas proposições de autoria do vereador Marcos Paulo, usaram o 

argumento de que não queriam fazer uma colcha de retalhos na LOMI e nem no Regimento 

Interno. Disseram que deveríamos esperar uma assessora que viria nos instruir. Isso foi no 

final de 2013. Essa mulher deve ter errado o caminho para Itapira, pois ela não chegou aqui 

até hoje. Agora vamos diminuir o tempo que o vereador tem para relatar os problemas da 

cidade? Isso é um tapa na cara de cada um que votou nos senhores. Isso é para começar a 

conversa. Os senhores deveriam se envergonhar disso. Falo isso porque quando o vereador 

tentou fazer uma mudança recebeu como resposta que não iriam aprovar porque receberiam 

a assessoria de uma mulher. Lembro-me que ficou marcada a reunião depois do encontro 

das comissões que acontecesse nas quintas-feiras. Os senhores devem ponderar e analisar. 

Então, vamos chamar essa pessoa. Ela não chegou até hoje. Talvez ela tenha se perdido ou 

esteja vindo a pé. No passado falou uma coisa e agora apresenta outra coisa totalmente 

diferente. O que vamos falar aos itapirenses? Temos que legislar, mas os vereadores da 

oposição, sequer, foram consultados com relação à essa mudança. Isso é democracia? A 

mesma falta de transparência que o governo municipal pratica, os senhores estão querendo 

implantar aqui na Casa. Nós não podemos trazer aqui porque não teremos mais tempo 

suficiente para falar dos problemas e também das coisas boas que governo Paganini faz. 

Diminuir o tempo vai de encontro com o anseio popular, com as manifestações populares. 

Agora, o PSDB, o partido do prefeito fez isso. Agora, aqui, vamos fazer diferente? Vamos 

cercear o direito do vereador? Isso para mim é falta de conteúdo, é falta de propósito para 

defender um governo e para receber críticas. Não existe um governo que seja autoritário. A 

democracia existe e se está cerceando o direito do vereador atuar, que se expliquem. Nós 

entramos nesta Casa pela porta da frente e estamos saindo pelas portas dos fundos. Isso é 

um tapa na cara da população. Temos problemas de Segurança, Saúde, Educação, 

Saneamento, Meio Ambiente e temos que discutir aqui. Agora, diminuir o tempo do 

vereador é retroceder. Já que é para diminuir o tempo, vamos apresentar uma proposta para 

reduzir os salários dos vereadores. Vamos ver quem vai ser macho de votar contra. Não é 

dessa forma? Não é autoritarismo? Vamos fazer isso, pois eu não fui consultado para essa 

proposta. Para mudar o tempo do recesso se basearam nas Câmaras da região. Vamos fazer 



uma pesquisa em todas as Câmaras e analisar o tempo. Acredito que é o mesmo tempo 

daqui. Para dar 30 dias de recesso parlamentar para se adequar à lei ou a média da região, 

usa esse critério, mas sobre o tempo vamos ficar fora da média da região? Isso se chama 

ditadura. Por isso que a parte parlamentar é a mais criticada e é a que tem menos respeito 

do cidadão brasileiro. Isso é do Congresso à Câmara. Isso porque temos esse tipo de 

votação. Já não temos crédito perante a população. A população tem receio da atuação do 

Legislativo e fazendo isso acaba sendo um retrocesso. Onde está o direito, a democracia? 

Toda unanimidade é burra e estamos aqui num regime democrático de direito. Então, tem 

que respeitar nossa posição. Acho um absurdo tirar o direito de o vereador falar. Isso é falta 

de conteúdo. Quantas matérias discutimos abertamente? Nada. Nós não conversamos 

abertamente sobre os nossos problemas. Até requerimento não mandaram no tempo hábil. 

Agora, cercear o direito do vereador de apresentar aquilo que ele acha que pensa, isso é 

retroceder no tempo. O regime democrático está completando 30 anos e estamos dando um 

passo atrás. Estamos aqui para discutir, votar e legislar. Desta forma, estaremos dando um 

tapa na cara da população. Estamos indo contra ao posicionamento do povo na rua. O povo 

quer transparência, a pessoa vota e fica órfão do parlamentar. O povo não sabe se aquele 

parlamentar o está representando bem. Agora, como queremos representar o povo? É dessa 

forma? É no cala-boca e na linguagem chula. Não precisamos utilizar esse espaço só para 

criticar, podemos falar bem das coisas boas do governo. Temos que ser críticos e aquilo que 

não está dando certo vamos colaborar expondo críticas construtivas. Ninguém faz crítica 

para que as coisas fiquem pior. Esperamos chegar ao fim do mandato com o pensamento de 

que as coisas estão melhores do que quando se iniciou. Agora, atuando dessa forma, 

simplesmente é virar as costas para quem representamos. Temos que ser transparente. É o 

cidadão que vai nos julgar. Nós nos reunimos uma vez por semana, mas os problemas são 

diários. Agora, diminuindo o tempo, daqui a pouco estaremos fazendo sessão a cada quinze 

dias, depois fecharemos as portas. É isso que o povo quer? Não é! Os mesmos direitos dos 

vereadores da situação equivalem-se aos vereadores da oposição. Agora, reduzir o tempo? 

Qual o propósito? É porque falamos muita ladainha e dai reduziremos o tempo para 

falarmos menos baboseira. Será que é isso? Se um fala mais e outro fala menos, é de cada 

um. Direito de expressão é o que estamos vivendo nos últimos 30 anos. O senhor está aqui 

há 6 legislaturas vereador Décio. Muitos de nós não estará aqui para a próxima. Quem 

chegar para a próxima legislatura vai ficar sabendo que terá o seu tempo reduzido. Não é 

direito nosso. Se fosse, as outras legislaturas já tinham feito há tempo. Nós estamos dando 

um tapa na cara dos vereadores que passaram por esta Casa e também nos próximos que 

virão. Espero que os que virão sejam melhores do que nós e possam representar a 

população de uma forma melhor. Para quem pensa no melhor para a cidade, pense dessa 

forma. Ajam melhor do que nós... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha 

Carvalho: Para a próxima legislatura, se eles não concordarem, eles podem mudar. Cada 

Câmara pensa de uma forma, cada momento pensa-se de uma forma, eles podem revogar 

essa resolução no primeiro dia... Continuando o orador: Compreendo, mas temos que 

discutir o assunto nesse momento. Essa mudança é agora. Fico preocupado e revoltado, 

pois estão cerceando o meu direito... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: Esse discurso de que a próxima legislatura pode revogar, acaba de frisar que querem 

cercear, é imposição. Ou aceita ou aceita... Continuando o orador: É lamentável. Não 



podemos transformar essa legislatura numa Secretaria do Executivo. Se temos coragem de 

apresentar proposituras e defender aquilo que está sendo feito, vamos agir. Mas, isso é um 

retrocesso, um cerceamento, uma tirania, uma ditadura. São esses os termos que não 

atendem a nossa realidade. As mudanças devem ser feitas de forma concreta através de 

discussão. Ouvi a fala do deputado no rádio. Ele disse que o maior orgulho dele na ALESP 

é conversar com a oposição e convencê-la. Os senhores deveriam fazer a mesma coisa que 

o deputado faz. Os senhores nem tiveram a humildade de conversar com os vereadores da 

oposição. Eu vou aprovar isso? Nunca. Aqui eu defendo a população. A política não é a 

arte do convencimento? Poderíamos estar aprovando uma proposta desse tipo, mas só se ela 

tivesse sido feita de forma democrática. Voto contra porque é um tapa na cara da população 

e na nossa cara. O povo quer saber o que estamos fazendo aqui. Não podemos esconder 

nada. Discutir é a arte de mostrar o motivo pelo qual fomos eleitos. Pelo amor de Deus, o 

espaço é igual para todos. Acho que essa diminuição é por falta de conteúdo, é falta de 

propósito, é não ter argumentação para explicar ao povo o que estamos fazendo aqui. 

Estamos deixando de representar o povo. Nenhum vereador entrou pelos próprios méritos. 

Se estamos aqui é porque teve candidato que nos ajudou na votação da sigla. E o que 

estamos fazendo é justo? Não é! Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Democracia, felizmente ou infelizmente, não sei 

direito ainda, é a opinião da maioria. O dia que a gente se submeter à opinião da minoria a 

gente estará muito mal. Isso tem nome: Tirania, ditadura, alguma coisa parecida. A maioria 

dos vereadores são trabalhadores que dão duro o dia todo, com o dedo na ferida, e a gente 

espera que as ideias sejam expostas de modo mais concisa, mais clara, e mais breve. Foi o 

único objetivo que tivemos ao fazer essa modificação.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. As ações dos vereadores 

não são mostradas em 10 minutos. As ações são mostradas na rua, com o povo. Só vem 

aqui fazer teatro e quer mais tempo quem não tem grupo político. Vocês podem ver que eu 

não tenho indicações aqui, pois vou direto ao prefeito e aos secretários. Não venho aqui 

fazer teatro. Converso com muita gente que escutam o rádio e quando uma pessoa vem aqui 

gritar e cacarejar eles desligam o rádio. Não falam sobre coisa interessante e vem aqui fazer 

política da mais baixa que existe. Nesses dias passamos 40 minutos discutindo indicação 

para colocação de lixeira. Perdemos 40 minutos. Isso é democracia? Democracia é o 

vereador atuar nas ruas, atender a população. Aqui, só aqueles que querem falar e que não 

tem grupo político querem fazer teatro.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Vou expor aquilo que acho, 

doa a quem doer e ache o que quiser. O nobre colega esteve aqui durante 20 minutos e se 

ele usou a expressão “tapa na cara” por cinco vezes foi pouco. Ele foi repetitivo. Disse: “É 

ditadura, é tapa na cara, é ditadura, é tapa na cara, é ditadura, é tapa na cara, é ditadura, é 

tapa na cara”. Cadê o conteúdo? Vamos trazer o conteúdo, agora ficar falando 

aleatoriamente, de forma retórica, isso não tem qualidade, isso não é discussão. Temos 

cinco minutos para explicar no Expediente, depois ele volta na Ordem do Dia e fala mais 

10 minutos do mesmo assunto. Retoricamente a mesma coisa, sem conteúdo algum. Em 

dois ou três minutos poderia ser explicado sua propositura de forma objetiva. Em momento 

nenhum precisaria explicar e fazer novamente. Diminuímos o tempo, mas colocamos um 

fator que pode esticar o tempo, se aprovado pelo plenário. Vereador, o senhor já falou. Sei 



que o senhor gosta, mas já fez uso da palavra. Eu vejo que muitos vereadores falam aqui e 

fazem politicagem. Falou-se aqui, por exemplo, que estamos indo na contramão das 

manifestações. Tivemos uma CPI com apontamento de indícios claros de corrupção e teve 

vereador que subiu aqui para fazer demagogia e votar contra. Isso não é estar na contramão 

daquilo que a população quer? Não entendo. Esse projeto é fruto do desejo da maioria dos 

vereadores. Em momento nenhum há cerceamento. Inclusive, enquanto o senhor falava eu 

ouvia. Foram 12 minutos. Eu contei, longe do novo tempo. O Doutor Rafael usou seus 20 

minutos. Uma alteração importante que os vereadores não prestaram atenção é sobre a 

indicação. Indicação não é para resolver problema? Pelo menos foi dito isso aqui. Agora, a 

indicação vai passar direto, vai chegar à mesa do prefeito. Como estamos cerceando 

direito? Obviamente, isso será feito com mais dinamismo. Isso sim. Quantas vezes a mídia 

falou sobre a sessão se arrastar. Quantas vezes os vereadores não aguentavam mais alguns 

colegas que repetiam a mesma coisa? Isso não é cercear, isso é dar dinamismo, é condensar 

e dar mais qualidade à sessão. Em muitas sessões discutimos muito tempo sobre lixeira. 

Agora, quantos projetos de lei foram discutidos? Se contar nos dedos são muitos. Não 

vereador, estou no meu momento. As discussões foram poucas. Quantas emendas foram 

propostas? Quantas melhorias de projeto? Obviamente que nas Comissões os vereadores se 

reúnem, conversam. A base é coesa, os 7 vereadores da base trabalham juntos. Mas o ato de 

legislar não é a discussão e votação de leis? Eu nunca vi grandes discussões, a menos nos 

projetos que alguns vereadores entenderam que deveriam fazer polít ica com assuntos 

polêmicos. Quantas emendas foram sugeridas? O que se discute muito são os temas das 

indicações, mas elas serão encaminhadas diretamente ao Governo. Ninguém está falando 

em ditadura, em cerceamento. Estamos falando em melhorar. Eu falei 7 minutos, está 

excelente. Já falei demais até e já estou sendo redundante em minhas palavras. Então, é 

muito melhor a gente trabalhar com conteúdo do que falar bobagem. Essa é a minha 

opinião. Não é de um e nem de outro. Traga conteúdo que vão prestar atenção em você. 

Existe um ditado judeu que diz o seguinte: “Fale em pé para ser visto e fale pouco para ser 

respeitado”. Está aí o recado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. O maior absurdo que escutei até agora foi o 

Luiz Machado dizer que trabalha para a população. Até agora não tem uma indicação dele. 

Faz o quê? No dia a dia? Até hoje o senhor pegou todas as minhas indicações de dois anos 

para eu não pode fazer nada nesta Casa. Só isso. Acho que você deveria sair na rua e 

trabalhar mais. Agora, você vem falar um absurdo aqui. A situação está dando um jeito de 

segurar a oposição. Pelo que vemos na rua, a população só reclama, pois a situação não fez 

nada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O vereador disse que 

não se discutiu projeto. Marcos Paulo, aquele projeto do convênio de 15 milhões e meio 

que foi aprovado e nós nos abstemos, nem os vereadores da situação falaram para nós onde 

seria aplicado o dinheiro. Vamos discutir? Antes os senhores devem trazer propostas 

concretas. Quando aconteceu a doação do terreno para fazer o negócio da construção civil, 

o prefeito pediu urgência e depois retirou o projeto com urgência. Nós discutimos o 

projeto? Não. Vamos discutir abertamente, pois a população vai nos cobrar... A seguir, o 

Sr. Presidente solicita para que os vereadores retornem ao assunto da matéria em 

discussão: O regimento é claro, temos que falar somente do assunto. E o assunto do 

momento é a modificação do regimento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo 



da Silva: Falou-se em seguir o Regimento, mas o artigo 88 diz que alguns requerimentos 

devem conter três assinaturas. Tem aqui do presidente, do Carlinhos, todos não contêm três 

assinaturas. Isso é cerceamento... Vereador Maurício Cassimiro de Lima: Temos três 

assinaturas. Mostre a ele. Pegue os requerimentos para ele ver... Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva: Estamos fazendo muitas coisas que não é correto. Depois de aprovado todo 

mundo carimba junto para aparecer que votou a favor. Mas na entrada do requerimento 

dificilmente tem as assinaturas requeridas. Pegue outros anos, vai encontrar problema. 

Depois que votou todo mundo carimba... A seguir, o Sr. Presidente pede para que discutam 

a matéria... Continuando o orador: O que tenho a dizer ao Marquinhos e ao Rafael é que a 

situação tem que trabalhar um pouco mais do que a oposição, pois até agora não mostraram 

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

“Para a população entender, o mesmo direito do vereador da situação é o mesmo direito dos 

vereadores da oposição. Não mudou uma vírgula. Esse projeto diminui apenas o tempo que 

é o mesmo paras todos os vereadores.” A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da 

Silva requer e a Casa rejeita, menos 3 votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva, 

Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, o pedido de adiamento da presente matéria 

para a próxima sessão. Ato contínuo, o senhor presidente coloca em única votação o Projeto 

de Resolução n 01/2015. Aprovado menos 3 votos dos vereadores Srs. César Augusto da 

Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. Ato contínuo, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada menos 3 votos dos 

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

Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda Aditiva nº 01/2015. 

Aprovada menos 3 votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Vou justificar, pois a partir da próxima sessão não vamos mais 

poder fazer isso. É uma pena. É um cerceamento do direito de legislar e isso é um tapa na 

cara do povo.” DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

01/2015, EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015 E EMENDA ADITIVA Nº 01/2015. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2015.- 

Reajusta vencimentos dos servidores municipais 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. Antes de promulgar a resolução ainda tenho tempo para falar. 

Desde 2013 venho protocolando ao prefeito sobre isso. Na campanha eleitoral foi colocado 

que o ex-prefeito tinha deixado o funcionalismo em defasagem em mais de 20%. Pregou-se 

que iria corrigir esse erro. Espero que seja feito isso. Mas, com esse projeto de lei não 

estaremos corrigindo esse erro e pior, não sabemos qual será o índice. Será apurado de 

maio/2014 a abril/2015. Pedi aumento de 10% e aumento do ticket. Tenho os protocolos. 

Infelizmente não foi feito. Esse ano o projeto chegou antes do tempo e não deu tempo para 

fazer mudança. A gente sabe que depois que o prefeito elabora um projeto, dificilmente ele 

o altera. Ainda mais se a sugestão vier de um vereador que era do grupo dele e acabou 

sendo expulso. Expulsou-me porque eu era contra a algumas coisas. Será que era pelo 

motivo de eu estar do lado do funcionalismo? A gente está votando uma coisa que não tem 

como falar que o aumento está garantido. Isso é a transparência que estamos dando? 



Estamos votando uma coisa que não sabemos. O índice, hoje, está em torno de 7%, mas ele 

pode variar. E estamos aprovando sem saber. E a defasagem do servidor? E o ticket? Eles 

querem municipalizar. Gosto das coisas do município, pois é menos privatização. Será que 

privatizando vai-se economizar? Ou vai ter mais gastos? Antes de votar, deveríamos ter 

uma planilha de custo. O ticket inclui o assunto do projeto. (A seguir, o vereador lê o 

projeto) Presidente, está havendo muita conversa paralela do líder do prefeito. Ele estava 

falando que eu não estava no assunto, mas eu li e mostrei que tem o referido assunto. 

Vereadores, nem falo em sindicato, vamos escutar os servidores. Se ouvir os servidores, 

garanto que não agradará a todos, mas a maioria dará apoio. É isso que peço, legislar para a 

população e neste caso, o servidor público. Gostaria que tivesse um artigo dando essa 

defasagem. Daí corrigiríamos um erro do passado, pois isso foi prometido em campanha. 

Prometeu-se ganho real para o servidor. Com certeza o servidor não olha contente para os 

vereadores. A gente cobra serviços deles, eles fazem, mas eles não têm compensação.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Fala-se 

muito em ganho real e correção de perdas. Mas, quando as coisas vão mal, o que representa 

um grande avanço é manter o ganho e o emprego. Deveria ouvir o clamor dos empregados 

nesta questão.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Quando se fala em reajuste, temos que analisar aquilo que pode e aquilo que a 

pessoa gostaria de receber de bônus e aumento. Ninguém fica contente com aquele ganho, 

sempre quer um pouco mais. Com relação aos servidores, estamos indo para o terceiro ano 

de mandato e não foi feito nada. Em campanha, estava na proposta deste atual governo que 

a perda salarial era da ordem de 20,65%. Recordo-me, pois era do grupo. Conversamos em 

todos os setores da municipalidade, desde o almoxarifado até o Hospital Municipal. A 

perda de 20,65 seria reposta para diminuir as perdas patrocinadas pelo governo anterior. 

Todos os funcionários, somos três neste colegiado, vão se recordar. Essa reposição é da 

qual o Paganini e seu vice Dado Boreti assumiram em campanha. No ano passado pedimos 

que fosse paga em três parcelas. Fomos votos vencidos nesta Casa de Leis. Não precisamos 

de muito tempo para falar, então, gostaria que os 7 vereadores da situação usassem da 

palavra e informassem os servidores do motivo pelo qual não se repõe essas perdas que o 

Paganini, o Dado e nós prometemos aos servidores. Gostaria que cada um dos 7 vereadores 

falasse que não vai dar essa perda, pois o governo não vai cumprir essa meta. Falam isso 

para a população, para os servidores. Qualquer valor que aprovarmos não vai chegar à 

perda real. Basta ir no supermercado, abastecer o carro... Veja o poder de compra. Vamos 

aprovar 7 ou 10, mas não vai chegar na perda real. Vejam que a situação do país vai piorar. 

Se for só o valor inflacionário, peço que analisem o poder de compra. Qualquer valor que 

se coloque não é o que o servidor deseja. Vai ficar bem abaixo do que o servidor gostaria. 

Isso vem desde lá de cima. Mas, gostaria que os 7 vereadores se pronunciassem desta 

tribuna sobre essa perda que colocamos na proposta de governo. Com relação aos 

comissionados, ia-se diminuir, ia-se fazer uma rapa na Prefeitura. Hoje tem cargo 

comissionado que não está exercendo a função. Foi nomeado diretor de uma coisa e está 

exercendo em outra. Pude constatar isso. Dê nome não vereador, sobe aqui e fala aos 

servidores sobre os 20,65%. O senhor é o líder desse governo e tenha coragem para falar 

aqui. Espero que fale logo a seguir. O servidor quer ouvir da sua boca o motivo pelo qual 

não se repôs os 20,65% que foi prometido em 2012. Fale aqui... A seguir, o Sr. Presidente 



suspende os trabalhos por 5 minutos... Reiniciada a sessão, após verificação de quórum, 

continua com a palavra do Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria que se 

falasse ao servidor o motivo de ter prometido esses 20,65%. Estamos no terceiro ano de 

mandato e nada. Promete-se para ganhar eleição e depois se aboliu aquilo que foi 

prometido. Nós estávamos em todos os departamentos, eu tive em algumas oportunidades e 

isso está em proposta de governo. Gostaria que os senhores falassem aos servidores do 

motivo pelo qual não estão repondo as perdas prometidas em campanha... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Verificando na internet, o índice hoje é de 7,70% 

e estamos votando sem o fechamento do IPCA de março e abril. Temos que analisar o que 

estamos votando, pois não sabemos o que estamos votando. Até porque não poderemos 

falar ao servidor qual será o índice, pois pode aumentar ou diminuir. Isso pode ser um tiro 

no pé... Continuando o orador: Qualquer valor que dê fica abaixo do valor de compra. 

Teve gente que falou que iria cobrar o Paganini todos os dias da proposta dele. Será que 

está em cima da mesa a proposta ou evaporou? Prometeu que iria repor nesse mandato os 

20,65% de perda. Estamos no terceiro ano e nada. Acho que agora é o momento de falar ao 

servidor que não vai dar a perda por um determinado motivo. Agora, nós mentimos lá atrás 

e continuamos coniventes. Se você faz uma proposta e esse compromisso não acontece, 

está sendo omisso com o que foi prometido. O povo não é bobo, não é otário. Depois que 

assume esquece tudo? Qual era a proposta, não era a mudança? Eu acreditei e quebrei a 

cara. Mas, eu falo abertamente com o servidor onde eu atuo e com as pessoas que eu 

encontro. Infelizmente o respaldo financeiro prometido não será cumprido. E não vai ser 

cumprido com inchaço e com a Prefeitura saturada. O João Bozzi veio aqui na semana 

passada e disse que a situação do município fechou no vermelho ano passado. Por que será? 

Financiamento no banco é aprovado na Casa e vários financiamentos são de perder de vista. 

O último foi de 15 milhões e meio. Vamos fazer financiamento para isso e aquilo, mas na 

hora de defender a bandeira de quem dá o sangue, de quem ajuda a população, não tem 

respaldo. Tapinha na cara e elogio, isso todo mundo está de saco cheio. O povo quer ser 

bem representado, mas também que seja reposto aquilo que é de direito e aquilo que foi 

prometido. Fazendo isso acabou, pois é uma bandeira de campanha. Tenho certeza de que a 

maioria dos servidores acreditou, da mesma forma que eu acreditei, não só em relação a 

isso, mas como um todo. Nós não vimos isso, não observamos isso. Vamos elogiar o 

servidor, o pessoal está batalhando contra a dengue. Todas as críticas que fiz aqui, hora 

nenhuma foram com relação a qualquer classe de servidores. A crítica foi direcionada à 

gestão, no caso a Secretária Municipal de Saúde. As pessoas merecem apoio e elogio, mas 

merecem também ganhar melhor. Gostaria que o líder falasse dessa defasagem que foi 

promessa de campanha. É isso que o servidor quer ouvir, não ganhar um abraço por isso, 

por aquilo. Na hora de valorizar, de dar o ganho real, não acontece. Fale para o servidor 

municipal o motivo pelo qual não está cumprindo a promessa feita na campanha eleitoral de 

2012. O servidor quer ser valorizado por aquilo que eles fazem. Respondam ao servidor 

isso. Que fique esse registro, fale ao servidor municipal. Queremos ouvir isso.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Mais do que 

imediato, gostaria de levantar um assunto. O Dr. Rafael disse desta tribuna que existe um 

diretor, um funcionário comissionado que está trabalhando em outra função dentro do 

Executivo. Gostaria que o vereador falasse o nome do servidor municipal comissionado que 



está exercendo o desvio de função. Esta Casa e a população tem o direito de saber. Permito 

um aparte ao senhor para que diga o nome desse funcionário... Aparte concedido ao 

vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Aqui a gente não precisa discutir não. É o Tiago 

Fontolan, meu suplente de vereador. Ele foi nomeado diretor de Cultura e quando fui lá ele 

se encontrava fazendo outro serviço. O senhor queria respostas, está aí. Já que o senhor me 

deu espaço, gostaria de ter uma planilha apurando essa situação com outros servidores, ou 

seja, nomeado num cargo e realizando outras funções. O Tiago foi nomeado Diretor de 

Cultura e está exercendo suas funções no setor de comunicação da Prefeitura. Está 

respondido... Continuando orador: A imprensa ouviu isso. O Dr. Rafael está fazendo uma 

acusação a um servidor público comissionado. Ele deu nome e sobrenome... A seguir, o Sr. 

Presidente solicita ao vereador Rafael Donizete Lopes para que não atrapalhe o 

orador... Continuando o orador: Como o doutor Rafael falou o nome do servidor dessa 

suposta situação, ele realmente deve saber onde está pisando. O vereador conhece as leis, 

conhece aquilo que se aplica e a gravidade de tal situação ocorrida agora. Isso é gravíssimo. 

Vamos deixar que os desdobramentos aconteçam. Quando se fala em defasagem salarial, 

vamos lembrar onde isso começou: Gestão Bellini. O Toninho Bellini, durante os oito anos 

de sua gestão, por quatro vezes deu reajuste zero ao funcionalismo. As outras vezes, o 

reajuste foi ínfimo à inflação. Isso é interessante. Isso gerou os 20,65% que o vereador 

citou aqui. A gestão Paganini fez a reposição em cima dos índices, sem defasagem. Essa 

defasagem não aumentou, ela não aconteceu. Ela aconteceu na gestão anterior. É mais uma 

dívida comprada da gestão anterior. Há número e comprovação do que estou falando. 

Quando se falou que estamos votando uma coisa no escuro, que não se sabe quanto será o 

IPCA, esse índice chega ao varejo e a uma cesta de produtos que são usados pelos 

consumidores. A partir daí faz o índice inflacionário. Talvez seja o índice mais justo de 

correção. Mais uma vez o governo Paganini está garantindo a reposição salarial. Isso não 

aconteceu de forma certa na gestão passada, pois o Bellini, por quatro vezes, não aplicou 

reajuste inflacionário. Isso não é levado em consideração. Foi dito que temos problemas 

econômicos e deve-se levar em consideração. Sou funcionário do Sindicato de Saúde e a 

nossa reposição salarial é em cima do IPCA. Isso é para garantir o nosso ganho real. É isso 

que a gestão está querendo, ou seja, assegurar o servidor que ele tenha a reposição real. 

Muitas cidades não fizeram a reposição salarial, em que pese ser inconstitucional não 

aplicar o índice corretivo. O próprio Toninho Bellini fez aqui na cidade. Estamos 

garantindo ao servidor o seu direito. Esse é o princípio. Falou-se em agente comunitário, 

servidor da Saúde. Não estou tirando o mérito de quanto esses servidores devem ganhar. 

Mas, estamos garantindo a ele a reposição inflacionária. Critiquei muito às vezes aqui o 

demérito implicado a ele. Se a Secretária de Saúde não está trabalhando, não está gerindo, 

não está tendo ações contra dengue, quer dizer que esses funcionários não estão 

trabalhando. Quando disse que era para enxugar os funcionários comissionados, é a mesma 

coisa que dizer que os comissionados não têm utilidade. E quantos funcionários dão duro 

no trabalho, sangram a camisa trabalhando e com muito comprometimento tanto quanto os 

funcionários estatutários? Não há diferença entre eles. O estatutário prestou concurso, mas 

o suor na camisa é igual. Estamos tentando garantir a reposição real salarial, garantir esse 

direito constitucional que muitas cidades não estão fazendo. Venho com muita 

tranquilidade falar isso ao servidor e à população, pois a administração está trabalhando de 



forma plena. Quando se falou em municipalização, é mais uma vez tentar melhorar para o 

funcionário, é abrir uma gama para a população que tem o seu comércio, é diminuir o 

índice que se cobra para operar o cartão. De uma forma curta e objetiva venho defender 

esse projeto, o que está garantindo e de onde veio a defasagem. Essa defasagem é anterior 

ao governo Paganini e todos sabem. Na gestão Paganini o direito constitucional da 

reposição salarial foi garantido.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: “Em minha opinião acho que o prefeito deveria dar 10% aos 

servidores, principalmente pelo esforço dado pelos funcionários no combate à dengue. 

Acho que ele poderia dar esse aumento para dar valor ao servidor. Outra coisa, qualquer 

assunto é culpa do Toninho Bellini. Só que 80% dos servidores estão pedindo o Toninho de 

volta e tem muita saudade. O Paganini está deixando a desejar... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo que o líder do prefeito usa sempre como pano 

de fundo o mandato que se acabou há quase três anos. Se teve essa defasagem naquele 

governo, foi promessa de campanha desse governo repor essas perdas. Pois usou como 

bandeira de campanha e enganou o funcionário municipal. Então, se critica o governo 

anterior, esse está sendo pior. Então, quando vossa excelência critica o governo anterior, o 

senhor tem que assumir a bandeira do atual governo, pois o senhor é o líder. Se criticou o 

anterior e está mantendo a mesma postura, o senhor está dando uma banana ao servidor 

municipal. Usou isso em campanha do Paganini e do Dado. Não sou eu quem está falando. 

Agora se falou do governo anterior, mas está agindo da mesma forma. Infelizmente é a 

realidade, o servidor mais uma vez está sendo deixado de lado, está sendo enganado. Foi 

enganado pelo governo anterior como o líder disse e mais grave ainda, está sendo enganado 

pelo atual o qual o vereador é líder. Ele é o nome do prefeito aqui na Câmara. O que ele 

falou é gravíssimo. Usou lá trás e agora está fazendo a mesma coisa. Essa é a postura do 

Paganini diante da população? Porque o senhor é a voz do Paganini aqui dentro. É esse o 

propósito? Critica-se o Bellini que saiu há mais de dois anos. Tem críticas porque está 

sendo pior, pois viu o erro e não está corrigindo.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

Complementar nº 04/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em segunda 

discussão o Projeto de Lei nº 00116/2014.- Denomina as ruas do Loteamento de Chácaras 

São Jorge, localizado no Parque Santa Bárbara. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima.  

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

16 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0027/2015.- Oficiar a direção da 

Vivo, objetivando a implantação de sistema de fibra ótica de telefonia no bairro da Ponte 

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



da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 27/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0028/2015.- Requer ao Sr. Prefeito, 

estudos e providências com o objetivo de municipalizar a administração do cartão auxílio 

refeição dos servidores públicos municipais. Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. A 

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

presente, Sr. Arlindo Belini, imprensa escrita, Rádio Clube e internautas. Sabemos da luta 

para que este local seja melhorado. Precisa-se alambrado, banheiros, iluminação pública e 

outras melhorias para que local de treinamento esteja integralmente apto a receber os 

alunos e instrutores. Outras matérias do tipo já passaram pela Casa, mas infelizmente até 

hoje nada foi feito. Fico contente com o vereador Carlinhos sugerir. Votarei favorável e que 

o Executivo acate essa sugestão. Quando eu pedi, o Executivo não me atendeu, mas espero 

que dessa vez torne-se realidade. Agora, como a indicação é do Carlos Sartori, PSDB, essa 

indicação poderá tornar-se realidade. E o mérito da obra não será o autor da matéria, mas a 

população Itapirense. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 45/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

27 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. 

A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única 

discussão a Indicação nº 0056/2015.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento das 

avenidas Com. Virgolino de Oliveira e São Paulo com a Rua Jacob Audi. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Essa indicação merece atenção, pois ali têm alto fluxo de veículos, 

principalmente nos horários de pico. Sabemos que a instalação de semáforo pode dar mais 

mobilidade ao trânsito e que esse local necessita desse equipamento. Peço voto favorável, 

pois essa matéria já é do ano passado e foi aprovada. Espero que ela seja executada. Não é 

questão de autoria, mas uma vez aprovada a matéria torna-se da população Itapirense o 

principal benefício. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 56/2015. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 27 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Em única discussão a Indicação nº 0057/2015.- Sugere construção de uma ponte 

interligando o Conjunto Habitacional São Judas Tadeu à Av. dos Italianos. 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 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0058/2015.- Sugere estudos para 

implantação de uma biblioteca e reativação do Observatório Municipal, na Praça da Árvore. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 58/2015. Aprovada por 

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

Antonio Caio", aos 27 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) 

Em única discussão a Indicação nº 0059/2015.- Sugere construção de rotatória na 

confluência da Avenida Bráz Aires e Rua José Pereira, defronte ao Supermercado Bom 

Jesus, Vila Pereira. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Indicação nº 0060/2015.- Sugere construção de rotatória entre as ruas Mauro Simões e 

Dalila Simões Galdi, no Flávio Zacchi. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) 

Em única discussão a Indicação nº 0061/2015.- Sugere a instalação de iluminação no 

campo de futebol da Alameda Particular, Jardim Itamaracá. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JULIANO FELICIANO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 0063/2015.- Sugere substituição das 

galerias de águas pluviais nas ruas Inglaterra, Alemanha e França, no Jardim Raquel. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Obrigado presidente pela compreensão. Tendo em vista os 

alagamentos que ocorreram na cidade, sabemos da necessidade de substituição de algumas 

galerias. Essas chuvas intensas acabam saturando a capacidade de escoamento das galerias 

e com isso prejudica a população que vê sua casa alagada e seus pertences perdidos. Para 

quem conhece o bairro Jardim Raquel, sabe que essas galerias recebem água desde o alto 

até a Rua Grécia. O volume das chuvas é muito intenso e a galeria não suporta tal demanda. 

Desde 2013 o Executivo diz que vai promover a troca dessa tubulação, mas espero que a 

administração faça o mais breve possível, pois mais pessoas podem perder seus bens. Fico 

feliz em ver o Juliano também assinar essa matéria, pois ela não é de autoria de um 

vereador, ela é pedido da população local, onde desde 2013 cobra esse vereador. O bairro 

está carente de melhorias e agradeço o apoio.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

63/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 0064/2015.- Sugere 

ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, disciplinar o fluxo de veículos ao 

entorno da Praça Mogi Mirim, na Santa Cruz. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima.  

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 0066/2015.- Sugere execução de 

recapeamento asfáltico das vias públicas do Jardim Itamaracá. Autoria: Juliano Feliciano. 

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

única votação a Indicação nº. 66/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 

0067/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos e gestões para transformar o prédio do antigo 1º 

Distrito da Polícia Civil em Centro Psiquiátrico. Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo 

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

Indicação nº. 67/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 0069/2015.- Sugere 

limpeza, roçagem e sinalização de solo das ruas do bairro Della Rocha III. Autoria: Juliano 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 69/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

27 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. 


