
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de abril 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 a esta tribuna para solicitar melhorias através de indicações e 

requerimentos. São matérias nas quais gostaria que todos os vereadores votassem 

favoráveis. São informações que chegam através dos cidadãos. Na Rua Tereza de Lima 

Ferrarini existe um bueiro. Ele necessita de limpeza. É uma via pública nova. Com as fortes 

chuvas os moradores da localidade acabam ficando ilhados em suas residências. Peço para 

o setor competente analisar a situação de perto. É uma forma de constatar o que realmente 

deve ser feito na respectiva via pública. Sabemos que logo abaixo da via pública há um 

córrego. A abertura de uma galeria seria muito plausível. Outro assunto faz referência aos 

requerimentos que solicitam informações sobre o atraso de uniformes escolares e a situação 

dos guardas municipais que foram afastados. Peço o voto favorável de todos os senhores 

vereadores. Outro requerimento faz referência a solicitação de explicações a respeito de o 

município ter perdoado uma dívida de R$ 1.800.000,00. Gostaria de esclarecer esses fatos. 

Se uma pessoa está devendo seu IPTU no valor de R$ 600,00, acredito que o nome da 

mesma acaba sendo encaminhado à dívida ativa. Será que a dívida desse IPTU também será 

perdoada? São situações que devem ser esclarecidas, pois a população está cobrando 

melhores informações. Peço a convocação do responsável pelo setor jurídico para prestar 

esclarecimentos. É uma situação inusitada. Nunca vi isso acontecer. Emprestamos 15 

milhões para fazer várias situações em nossa cidade. Cabe ressaltar que verbas estão sendo 

cortadas de entidades e demais departamentos. Não estamos vendo nenhum tipo de retorno. 

Eu e os vereadores Maurício e Carlinhos fomos analisar a situação do prédio da antiga 

engenharia, mais precisamente onde estão ocorrendo as aulas de pintura. Na época 

constatamos que o local necessitava de melhorias, mas a Prefeitura não fez nada até o 

presente momento. Gostaria que as melhorias fossem concretizadas o mais rápido possível. 

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

“Boa noite a todos. Gostaria de analisar e cobrar publicamente. Qual é o critério e o peso da 

caneta do nobre chefe do Executivo, Sr. José Natalino Paganini? Por que falo isso? 

Primeiramente, quando ele dá um aumento de 15% para uma parcela das professoras ao 

passo que 99% vai receber o valor do IPCA, acredito que já é uma justificativa que ele não 

usa o mesmo peso e a mesma medida para o setor da Educação. Também gostaria de deixar 

essa interrogação com relação ao critério que o eminente prefeito usa na caneta... Ele tem a 

caneta para determinar aquilo que é ou não é bom para o município. Quando ele exonera 

guardas municipais mesmo com o parecer contrário do jurídico da Prefeitura, qual o critério 

que ele usou para readmitir uma ex-servidora que tinha um processo que já tinha sido 



tramitado e julgado em diferentes esferas e por que esse um milhão e oitocentos não entrou 

para os cofres da Prefeitura? Então, para a Guarda Municipal, a lei, para outras pessoas, o 

perdão de dívidas? Um milhão e oitocentos mil reais... Analiso da seguinte forma: É 

dinheiro que daria para colocar um tomógrafo e um mamógrafo no Hospital Municipal, 

sendo que ainda sobraria um troco para equipar a Guarda Municipal. É nesse sentido. Com 

relação a essa matéria veiculada no último final de semana, acho que não somente esse 

vereador, mas os outros nove vereadores têm que cobrar isso porque a população está 

cobrando. Ontem estive percorrendo diferentes áreas do município, inclusive dentro de meu 

posto de trabalho, e fui intensamente cobrado. As pessoas não conseguem entender a 

renúncia desse valor. É um dinheiro que deveria ter voltado para os cofres do município. É 

o que o vereador Marcos Paulo fala, ou seja, se o coitado do pobre não arrumar a calçada 

defronte à residência o mesmo acaba entrando na dívida ativa do município. Qual é o 

critério que o eminente prefeito usa para cobrar quem não faz calçada e quem está com o 

IPTU atrasado ao passo que uma dívida de um milhão e oitocentos, conforme a matéria 

veiculada, recebeu o perdão da Prefeitura? Então, são dois pesos e duas medidas. Esses três 

exemplos são claros. Na minha visão, o Paganini deveria ter vindo ontem a público e 

convocado os meios de imprensa para fazer um noticiário para a população Itapirense. É o 

mínimo que ele deveria ter feito. Tenho certas dúvidas. O restante da população também. A 

forma que foi feita a exoneração e o cancelamento do processo administrativo... Não sou 

jurídico e não tenho essa competência, mas a população está cobrando. Na cabeça do 

cidadão, ele se sentiu lesado porque é obrigado a pagar os tributos em dia. Caso não pague, 

acredito que acaba caindo na dívida ativa do município. Com relação a esse caso, acredito 

que é uma situação gravíssima. A população merece esclarecimento. Pode ser que ele 

apresente os fatos e esteja certo, mas em minha cabeça e de toda população Itapirense fica 

essa dúvida. O prefeito de Itapira trata todos os cidadãos com a mesma isonomia e a mesma 

democracia conforme foi eleito? Em minha visão, essas dúvidas são as dúvidas do cidadão 

Itapirense. Ele deveria vir a público para se explicar. Não é o líder do prefeito. Respeito 

muito bem à liderança dele, mas o prefeito deveria vir a público para falar a respeito do 

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

MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar a respeito de 

uma indicação que faz referência a uma campanha de conscientização relacionada ao 

trânsito. Sabemos que o trânsito em nossa cidade está cada vez mais difícil. É preciso fazer 

uma campanha para que possamos ter mais respeito. Também gostaria de falar a respeito do 

farol na confluência das Ruas Santa Terezinha e Avenida Brasil. No início do ano 

estivemos junto ao prefeito Paganini. Foi dado início no dia 12 a compra desse farol. Quero 

deixar bem claro porque foi publicada uma matéria do Dr. Rafael alegando que votamos 

contra a indicação. Votei contra porque sabíamos que o prefeito já estava dando 

procedimento na situação. Outros vereadores também estavam junto ao prefeito. Estando 

junto ao prefeito, quero deixar claro que sabemos o que está acontecendo na cidade. 

Portanto, o farol vai ser instalado. Isso será concluído porque o prefeito Paganini já deu 

procedimento na situação. Agradeço a oportunidade.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Espero que fique 

bem entendido que esse montante de um milhão e oitocentos mil reais não é por desvio de 

dinheiro público. É uma divergência técnica na administração da Saúde. Acho que são 



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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de direcionar o 

assunto àquilo que foi abordado pelos vereadores Marcos Paulo e Rafael sobre o que foi 

estampado nos jornais. Por sinal esta Câmara é regida pelo mesmo. Hoje nós temos cinco 

requerimentos que, por força do destino, são as mesmas situações que aparecem no jornal. 

Até dá impressão que o jornal está regendo essa Câmara por alguns vereadores. Isso é uma 

crítica pessoal a alguns colegas que fazem isso. Quando se falou sobre o caso envolvendo a 

Dra. Cristina, primeiramente devemos ver o embasamento daquilo que foi feito. Essa 

exoneração e cobrança dessa parte financeira... Primeiramente, o que foi cobrado? Foi o 

salário recebido por uma funcionária pública que trabalhava na Saúde. Não vou mencionar 

o nome dela para preservá-la. Diz que ela não trabalhou e recebeu. Ela passou dois anos 

durante a gestão recebendo e não trabalhando. Primeiramente, analisamos o seguinte: Essa 

funcionária foi até o RH assinar o recebimento das férias dela. Se ela não estava 

trabalhando, como assim assumiu, ela tinha que receber férias? Segunda situação: Ela se 

aposentou pelo INSS e o tempo que ela disse que não trabalhou foi contado. Ela recebe 

uma aposentadoria que é um complemento do INSS e da Prefeitura. Garanto para vocês que 

o complemento não é baixo. Quando falamos a respeito desses custos devemos retroagir um 

pouco e lembrar a situação que aconteceu na troca de gestão. Tivemos quatro nomes que 

todos conhecem bem: Fernanda Venturini, Fifo, Cristina Moro e o Sandro Pio. Quem vai 

falar para mim que não foi perseguição política? São funcionários de carreira. Foram 

perseguidos e exonerados a bem do serviço público. Entraram na justiça e ganharam na 

instância de Itapira e do TJ. A Dra. Cristina realmente não ganhou, porém aquilo que foi 

atribuído e qual levou ao ganho de causa dessas três pessoas que falei foi que a comissão 

formada na sindicância para apurar os devidos fatos levava apenas funcionários 

comissionados. É sabido, o próprio sindicato sabe disso, que a lei nº 8.112 dentro de seu 

artigo 149 prevê que o funcionário deve ser estatutário e efetivo para que essa comissão 

possa funcionar. Eram cargos de livre nomeação do prefeito, ou seja, totalmente 

influenciado. A queda desse processo administrativo, onde solicitou anulação, tem 

embasamento real jurídico. Temos um tempo curto nesse Pequeno Expediente, mas vamos 

ter a Ordem do Dia. Chamo os vereadores para discutir esse assunto, pois quero discutir 

esse assunto. Tenho certeza que esse um milhão e oitocentos mil vem de um salário de uma 

pessoa que recebeu. Será que essa pessoa tem que devolver aos cofres públicos já que ela 

não trabalhou? Tem muita coisa para ser discutida e vamos discutir. Agora, jogar no alto a 

responsabilidade do prefeito é muito fácil. Vamos apurar os fatos e ver as evidências 

jurídicas. Vamos conversar e debater, pois esta é uma Casa de Leis. Simplesmente jogar 

uma situação para a população é muito fácil. Vamos lembrar a perseguição política 

implicada nesses agentes. 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 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

31 de Março de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril 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 aos Ofícios. 2º) Ofício SG-DAO 

nº 117/15.- Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 35/2015 que Inclui o evento Motor Rock 

no Calendário Turístico do Município de Itapira. Autoria. Prefeito Municipal. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 

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

Presidente passa a leitura do Projeto de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 007/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o Plano de Mobilidade e dá outras 

providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0037/2015.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi. 

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

07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos ao Parecer. 5º) PARECER nº. 52/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

36/2015.- 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 

36/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 83.330,56", 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 

07 de Abril 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0049/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Ocimar de Souza. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Cristina Helena Ozório Oliveira Caixeta. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Benedita Leal Silotto. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2015.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sra. Maria Malandrim de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0053/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Milena Gabriela de Paula 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0054/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Custódio . Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0055/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olga Boscariolli Rodrigues. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Aurélio Francischini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0057/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antonelli Franco. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0058/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Apparecida de Freitas Ferian. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril 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. 0046/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria da Glória Santos, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 0047/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria das Graças Santos 

Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 01º de abril. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 0048/2015.- Voto de Congratulação com a Cia. Teatral 

Paulino Santiago, em nome de sua diretora Juliana Avancini, pela brilhante encenação da 

"Paixão de Cristo". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0049/2015.- Requer oficiar ao DER - 

Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando instalação de radar na Rodovia SP-352, 

nas proximidades das vilas de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. 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 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 0050/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida 

Narciso, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após muitos anos de trabalho na 

Casa do Poeta Menotti Del Picchia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 0051/2015.- Voto 

de Congratulação com o Dr. Júlio Recchia, pela conquista de sua merecida aposentadoria, 

após mais de 30 anos de serviços prestados na área de saúde bucal no município. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 0052/2015.- Requer, nos termos estabelecidos no 

Artigo 28º da LOMI, a convocação Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, para 

esclarecer à edilidade, acerca da grave denúncia veiculada pelo jornal Tribuna na edição de 

domingo, 05 de abril. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César 

Augusto 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 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 0053/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, 

convidando-o a prestar esclarecimentos à edilidade, sobre o processo administrativo 

envolvendo uma ex-servidora municipal da Saúde, conforme grave denúncia veiculada pelo 

jornal Tribuna na edição de domingo, 05 de abril. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos 

Paulo da Silva, César Augusto da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 53/2015. 

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

Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 0054/2015.- Requer a nomeação e formação de uma Comissão Especial 

de Investigação (CEI) nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar as graves denúncias 

feitas pelo jornal tribuna de Itapira na edição de domingo, dia 05 de abril. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva, César Augusto 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 07 de 

Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

0055/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Defesa 

Social, solicitando informações sobre o afastamento de guardas municipais da corporação. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua 

íntegra.) Sabemos que o efetivo da Guarda Municipal é muito baixo. Poucos guardas estão 

trabalhando. Novos concursos devem ser feitos. Estamos aguardando a realização desses 

concursos há muito tempo. Alguns guardas foram exonerados, sendo que essa situação 

pode ser revertida na justiça. Caso a situação realmente seja revertida, acredito que cabe 

indenização. São coisas que devem ser revistas. Como vereadores devemos fiscalizar o que 

está acontecendo em nosso município. Por que afastaram alguns guardas? Como surgiu? A 

população procura explicações. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores para 



que o departamento competente envie informações. Obrigado.” 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 07 de 

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

0056/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Educação, 

solicitando informações sobre os motivos no atraso da entrega dos uniformes escolares. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua 

íntegra.) Os uniformes ainda não chegaram. No primeiro ano falaram que os uniformes não 

tinham chegado devido a alguns problemas de numeração. Lembro-me que um projeto de 

lei foi aprovado por unanimidade nesta Casa a fim de adequar a cor do uniforme. Era uma 

forma de agilizar o processo dos uniformes. Esse ano não deu. Muitas crianças estão sendo 

prejudicadas. Peço a colaboração de todos. Essas informações são de fundamental 

importância. Obrigado.” 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 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 27º) Indicação nº. 0084/2015.- Sugere a sinalização de trânsito na Rua Firmino 

Vieira da Silva Campos, Vila Boa Esperança. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 0085/2015.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, determinar o Departamento de Trânsito, estudos para desenvolver 

campanha de conscientização no trânsito. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 0086/2015.- 

Sugere construção de Velório Municipal na Vila de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 

0087/2015.- Sugere melhorias na estrada rural Walter Modena, em Eleutério. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) 

Indicação nº. 0088/2015.- Sugere realizar mutirão de limpeza no Cemitério da Saudade, 

bem como construção de refeitório para uso dos servidores e prestadores de serviço. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 32º) Indicação nº. 0089/2015.- Sugere realizar mutirão de limpeza no 

Cemitério da Paz, bem como a retirada de uma cerca que divide o cemitério. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) 

Indicação nº. 0090/2015.- Sugere construção de bueiros, nivelamento de guia e limpeza de 

galerias na Rua Teresa de Lima Ferrarine, bairro Dr. José Secchi. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 

0091/2015.- Sugere execução de poda de árvores na Rua José do Patrocínio, bairro Santa 

Cruz. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril 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: 35º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM102063/2015: 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$ 238.099,57. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 36º) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itapira: 

Convite para a realização da palestra sobre o Cadastro Ambiental Rural. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 37º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a realização da 

Sessão Solene de outorga da Medalha Carmen Ruete de Oliveira às mulheres de destaque e 

ação do município. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Associação Comercial e 

Empresarial de Itapira: Convite para a realização do Super Feirão de Ofertas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril 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 005/2015.- Inclui o § 7º ao artigo 27, da Lei 

Complementar 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz 

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

todas as professoras que marcam presença nesta Casa de Leis. (A seguir, o vereador lê a 

matéria em sua íntegra.) Essa lei está tirando a sede do professor de educação física e de 

artes. O que seria? Os professores, a partir desse projeto... Vou colocar o caso de minha 

irmã. Ela esta dando aula no Istor Luppi nos períodos da manhã e da tarde. Ela tem essa 

sede. No momento em que tiramos a sede passa-se a vir até a Secretaria. Desse modo, a 

Secretária vai designar onde esses professores vão trabalhar. Em 2013 queriam colocar uma 

profissional para dar aula no Istor Luppi e no outro período em Barão. Depois de aprovada 

a lei, caso alguém vier reclamar, acredito que nenhum vereador terá base legal para ajudar. 

De uma escola A para outra escola B, acredito que ninguém vai conseguir chegar até lá. 

Peço o voto desfavorável a esse projeto de lei. Quem será prejudicado são os profissionais 

da Educação. Peço o voto contra esse projeto de lei. Devem mandar um projeto de lei que 

favoreça os professores e não a Secretária e a administração. Sabemos o que pode acontecer 

depois disso. Em outras Câmaras Municipais vereadores da situação votaram contra o 

projeto de lei de autoria do Executivo. É um projeto de lei em que o nosso Legislativo 

poderia mostrar a cara. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Concordo com as palavras proferidas pelo 

vereador Marcos Paulo e vou mais um pouco adiante com relação a essa discussão. 

Gostaria que essa análise fosse discutida com a classe dos professores. Você apresentar um 

projeto de lei complementar vindo através do Executivo sem ao menos discutir ou 

comunicar os professores, vejo que deixa uma cortina de fumaça que não poderemos 

explicar para os professores. Falei na semana passada, os nobres vereadores ouviram 



atentamente, que retiramos projetos em 2013 por pressão da classe. O professor cria um 

vinculo dentro da escola e da sede. Isso aqui, em minha visão, votando da forma que está 

sendo feita essa alteração, acredito que estamos indo contra uma classe porque o professor 

vai ser igual a uma bola de ping-pong na mão da Secretária. Estou errado? No meu 

entendimento o texto é claro em relação a isso. O que o vereador Marcos Paulo disse é o 

tema em discussão. Cria-se a sede e está se tirando o profissional da mesma. Os professores 

de educação física e artística ficarão nas mãos da Secretária... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Se o senhor puder me explicar onde fala sobre 

a sede... Pelo meu entendimento ele está falando a respeito da jornada e destinação da 

jornada. Queria compreender. Talvez eu não tenha compreendido essa lei... Continuando o 

orador: O vereador leu a mensagem... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva: No momento em que passa a tirar a responsabilidade e passa para a Secretária, 

acredito que está se tirando da sede. Esse é o ponto. No momento que tiramos essa situação 

e passa-se para a Secretária, acredito que os professores não tem a sede. Desse modo, os 

profissionais podem ir para onde a Secretária quiser... Continuando orador: (A seguir, o 

vereador lê a mensagem do projeto em sua íntegra.) Jornada de trabalho, até onde sei, é a 

sede do professor de educação artística e educação física para o cargo em questão. Nesse 

sentido, a interpretação desse projeto de lei complementar é em relação a isso. O professor 

vai se desvincular da sede, na qual ele está alocado. Ele vai ficar na dependência da 

Secretária. O meu entendimento é esse, vereador. A interpretação é essa. Vou mais adiante. 

Conversei com algumas professoras que estão no plenário. Se eu tivesse enganado, essas 

mesmas professoras também estariam. Cabe discutir, mas se essas professoras vieram a nós 

no intuito de tentar explicar... Estamos discutindo um projeto de lei complementar que nem 

nós mesmos sabemos interpretar. É a minha visão. Primeiramente devemos saber o que 

estamos votando. Ocorrendo essas discussões e as professoras passando aquilo que elas 

interpretam, é uma forma complementar de manifestarmos o nosso voto. Não quero que 

fique sem discussões e sem interpretações para depois a classe vir cobrar. Isso vai 

acontecer. Sou contrário e interpretei. O que eu não sabia acabei tendo a humildade de 

perguntar para as professoras, não somente para as que estão presentes nesta Casa. Fica na 

dependência da Secretária de Educação e fica de acordo com a demanda que ela achar. O 

professor vai sair daqui e vai para outro lugar, mas por determinação de demanda. É nesse 

sentido. Espero que os nobres vereadores formem uma opinião. Devemos interpretar e 

discutir aquilo que o Executivo nos envia. Se existe discussão, acredito que é produtiva. 

Não estamos tendo consenso em relação ao assunto. Isso mostra que estamos tendo 

interpretações diferentes em relação ao conteúdo do projeto. Vejo que o vereador Marcos 

Paulo está correto. Nem tudo aquilo que vem do Executivo é bom para os professores. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Inicialmente o projeto está tramitando na Casa há quase um 

mês. Ele deu entrada no dia 24 do mês anterior. Todos os vereadores tem acesso livre à 

leitura dos projetos. A qualquer momento esta Casa está aberta para a leitura e interpretação 

do projeto. Todos podem tomar as suas devidas informações com a assistência jurídica e 

podem requerer um parecer da NDJ. Começa-se pelo interesse do vereador. Falou-se sobre 

sede. Estamos falando, especificamente, sobre jornadas. Quando se tocou nessa relação, no 

qual se diz em jornadas, ela acrescentou um parágrafo que era inexistente a lei anterior. 



Dentro do artigo 27 tínhamos 6 parágrafos. Foi inserido o parágrafo 7º que diz o seguinte: 

“A definição das jornadas de trabalho ao Professor de Ensino Fundamental II, previstas 

nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso IV, será realizada anualmente pela Secretaria de 

Educação, de acordo com o interesse público.”. Como funciona esse dispositivo, no qual 

se prevê a jornada de 15, 20 ou 28 horas? Qual é a definição? Hoje não temos uma 

definição restrita e quando se fala que não foi tomado o devido cuidado, foi chamado pela 

comissão um representante da Secretaria de Educação, Sr. Cláudio Sartori, onde o mesmo 

transmitiu à comissão que ocorreu dúvidas junto aos professores, mas depois uma maioria 

deles aceitava sem alteração no texto. Quando se diz ao interesse público temos algumas 

situações. Vou dar um exemplo bem básico. Temos várias professoras de ensino de artes 

que podem ter a jornada de 15, 20 e 28 horas. Se todas as professoras quiserem regredir 

esse horário para 15, como ficaria os alunos? Isso é interesse público. Existe interesse dos 

professores? Sim, mas ninguém vai desrespeitar aquilo que já está em andamento. Ninguém 

fala em tirar da sede. Retaliação política? Essa lei é para estabelecer-se. Os mandatos se 

alteram. Então, acredito que cada vereador deveria conhecer um pouco mais a respeito da 

lei específica. Ler o artigo 27 e como é regido é muito importante... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Vereador, a respeito da alínea 'a', acredito que a 

Secretária vai escolher o local onde os profissionais vão fazer essa carga horária... 

Continuando o orador: Vereador Marcos Paulo, vou ler mais uma vez para você. Não 

estamos mexendo em nenhuma alínea. Está se incluindo o parágrafo 7º. Não existe alínea 'a' 

neste projeto de lei. Ela está definindo que a Secretaria de Educação defina, de acordo com 

o interesse público, as jornadas. Não existe alteração. Existe uma inserção. Estamos 

adicionando um parágrafo e provisionando que a Secretaria de Educação designe, de 

acordo com o interesse público, as jornadas. Essa é a alteração. Essa é a nossa discussão. 

Obviamente que a cidade está em expansão. Muitos podem falar: “Isso vai recuar minha 

jornada.” É pelo contrário, pois a cidade está em franco desenvolvimento. Temos outras 

escolas em desenvolvimento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: 

Quando se faz um concurso público, acredito que já vêm as determinações. Isso não está 

ferindo o concurso público? É uma dúvida que tenho. Se tem o concurso público, vereador, 

acho que estamos ferindo o próprio concurso, no qual cada um faz uma inscrição no intuito 

que o mesmo seja cumprido. Então, em minha visão, temos que analisar e trabalhar de 

acordo com o interesse público, mas não podemos ferir um concurso público que foi 

realizado no passado. É nesse sentido. Vamos ferir o concurso de pessoas que estão 

trabalhando. É uma dúvida e um questionamento... Continuando o orador: Lamento a 

desinformação pelo aparte, mas temos um regime próprio estatutário. O estatuto do 

magistério prevê essa situação. Essa previsão está dentro do estatuto. É a lei complementar 

nº 4.877 de 2012. A previsão está dentro do estatuto. Se existe um edital, tudo bem. As 

professoras que prestaram concurso através do edital tem conhecimento da lei que rege o 

magistério. Caso contrário, acredito que essa lei não teria a necessidade de existir. Como 

existe o regime próprio e a lei específica, o direcionamento é viável. Estamos confundindo 

certos pontos, principalmente vocês da oposição, sobre a definição. Estamos inserindo um 

parágrafo. Não fiz esse estatuto. Ele está em minhas mãos. É uma lei antiga. Se isso não 

precisasse por que o próprio sindicato não se manifestou anteriormente? Portanto, senhores 

vereadores, como houve uma consulta prévia com os professores do ensino fundamental II, 



no qual veio um representante até nossa comissão, peço o voto favorável de todos. Deixo 

um recado aos colegas vereadores. Estudem os projetos de lei para vir debater nesta tribuna. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. César Augusto da Silva requer, e a 

Casa rejeita, menos quatro votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Juliano Feliciano, para que a matéria seja 

adiada para a próxima sessão. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 

o Projeto de Lei Complementar nº 05/2015. Aprovado menos três votos dos Vereadores 

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

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

Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 006/2015.- Dá nova redação ao inciso III, 

do artigo 40 da Lei Complementar 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: José Natalino 

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

“Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua íntegra.) Na semana passada o 

líder do prefeito comentou que o profissional deixava de ganhar o seus 15%. Estive 

conversando com uma profissional que já trabalhou em cargo comissionado e a mesma 

disse que esses 15% já era incluso. Se um profissional ganha um valor a mais com um 

cargo equivalente o mesmo pode escolher, ou seja, escolhe o salário de professor ou passa a 

diminuir o salário. É uma coisa que não acontece no município. Sempre ficam com o 

salário de professor. Agradeci o vereador por esclarecer o assunto, mas ele esclareceu de 

um modo que levantou outra dúvida. Estive analisando a situação e o que o líder disse não 

procedia. A Estercita Rogatto ganha um valor acima porque é chefe de governo. Ela já 

possuía plano de carreira... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima: Isso é real. Existem muitas professoras hoje que ganham acima do piso da diretora e 

elas optaram realmente por ficar com a base salarial dela que já era previsto os 15% da 

pedagogia. Na verdade, hoje praticamente 100% das professoras tem pedagogia. Quando 

ela opta por não ficar com o valor do salário que é em comissão, uma funcionária efetiva, 

realmente é porque muitas vezes ela já ganha superior a esse piso, mas ela não vai 

acrescentar mais 15% em cima disso. Ela já tem a pedagogia que é do cargo dela. Apenas 

isso, senhor vereador... Continuando o orador: Então, não existe a necessidade dessa lei. 

Quem será beneficiado? Não existe a necessidade. Procurei algumas informações e possuo 

minha opinião. Como não vai favorecer, gostaria de saber o porquê de aumentar. O 

aumento do servidor público passou a ser baseado no IPCA. Por que não fazemos a 

equiparação salarial do ensino I e II? Caso aprovarmos essa lei, acredito que não 

beneficiará todos. Já a equiparação salarial favorecerá 100% dos professores municipais. 

Vamos fazer um projeto de lei que realmente favoreça os professores. Peço o voto contrário 

dos senhores vereadores. Peço para que o prefeito municipal envie o projeto a esta Casa de 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Primeiramente, observando o discurso do nobre líder do 

prefeito quando disse que essa lei não tem necessidade e que já tem esse valor, acho que 

vossa excelência e o prefeito estão em uma discordância. É o que foi observado nesta Casa 

de Leis. No ponto em que o senhor afirma que não há necessidade não gostaria de queimar 

neurônio nesse momento falando desse projeto de lei complementar. O prefeito envia um 

projeto e o líder do prefeito fala que não precisa do mesmo porque já está em vigor. Então, 



nesse sentido, não gostaria de queimar nenhum neurônio. Gostaria de deixar claro para as 

professoras que o meu proposito aqui é que pudéssemos estar discutindo nesse momento 

uma isonomia salarial para a classe... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima: Em momento nenhum falei que essa lei não era necessária. Fiz um 

questionamento. Reafirmo que a alteração dessa lei é necessária. Afirmo que a alteração 

dessa lei é necessária... Continuando o orador: Mas que o senhor falou, falou. Interpretei 

errado. Outras pessoas ouviram o que o senhor disse. O próprio prefeito deve estar ouvindo 

a sessão. Deveríamos estar discutindo propostas que envolvessem a classe como um todo. 

Se existe esse benefício para determinada classe, concordo e votaria favorável porque 

qualquer melhoria salarial, quer seja em nosso município ou em outro município, 

principalmente na área de Educação, sempre é bem vindo. Vejo que o governo que não 

possui dentro de suas metas, desde a campanha até o término de seu mandato, propostas de 

melhorias no setor da Educação, infelizmente, é um governo que nasce com um pé atrás. 

Não estamos discutindo somente a classe, mas sim todos os alunos do município. São 

pessoas que interpretam o que estamos discutindo. É o meu pensamento. Qualquer proposta 

para a Educação é bem vinda, mas quando você está direcionando para um lado em 

detrimento do restante, não estamos seguindo ao menos o princípio de isonomia. Não 

estamos sendo democráticos. Ou é para todo mundo ou é para ninguém. Com isso você não 

causa margem para discussão. Se tivéssemos discutindo um real para todos os professores 

do município certamente agradaria a todos. Devemos olhar para todos os servidores da 

Educação. Vamos discutir a valorização desses professores. São esses professores que 

determinam a nota do IDEB. Será que estamos sendo justos com essas pessoas? São esses 

profissionais que elevam o nome do município de Itapira para o Estado de São Paulo e para 

o Governo Federal. Estamos nos distanciando dos anseios dessas professoras. É a minha 

opinião. Gostaria, imensamente, de discutir nesse momento não somente a valorização 

salarial, mas, principalmente, dar o valor que essas professoras realmente merecem. Nesse 

momento o governo municipal não está sendo isonômico e democrático com os 

professores, alunos e pais desse município. Não sou contra esse valor de 15% para os 

diretores. Se eles têm algumas responsabilidades a mais que o professor de sala tem, 

respeito. A Prefeitura também deve respeitar, pois está valorizando. Vou me abster do voto 

em respeito aos diretores. Quero deixar claro que valorizo, mas não posso votar favorável 

em detrimento de 99% da classe dos professores. Que isso sirva para todos os vereadores. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2015. 

Aprovado menos três abstenções dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0031/2015.- 

"Denomina o CEI - Centro de Educação Infantil do conjunto habitacional do Flávio Zacchi, 

de Professora Maria Doroty Cassimiro de Lima". Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 31/2015. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e a Casa 

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



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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 31/2015. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Trata-se de uma professora que representou 

dignamente a classe. Foi diretora da escola Prof.ª Gilmery. Não é Itapirense de nascimento, 

mas adotou a cidade como se fosse sua. Deixou um legado muito importante em nossa 

cidade. É uma justa homenagem. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0032/2015.- Autoriza o Poder Executivo a firmar 

Acordo de Cooperação com a CPFL Paulista. 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 32/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0036/2015.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$ 83.330,56. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê a matéria 

em sua íntegra.) Estamos fazendo essa abertura de crédito especial. Caso todos os projetos 

de abertura de crédito fossem detalhados desse modo, tudo bem. Meu voto é favorável. 

Peço o voto favorável a todos os senhores vereadores. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 36/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

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

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 36/2015. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0044/2015.- Voto de Congratulação com o Prefeito 

José Natalino Paganini e com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente José Alair de 

Oliveira, pelas comemorações do primeiro ano da Feira Noturna do Mercado Municipal. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse voto de congratulação é plausível. Quero 

parabenizar em conjunto com todos os senhores vereadores. Peço o voto favorável de todos 

os senhores vereadores. É uma situação que está beneficiando muitas pessoas de nossa 

cidade. No passado fiz questão de estar presente na inauguração da feira. Hoje é a maior 

atração de Itapira. Muitos cidadãos participam do evento. Não posso deixar de parabenizar 

o prefeito e o Secretário por colocar em prática no município de Itapira essa situação. 

Também parabenizo o vereador Juliano por entrar com uma matéria solicitando que a feira 

também seja aberta aos sábados. É uma ótima ideia. Parabéns e obrigado.” A seguir, faz 

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

Gostaria de deixar registrado que pude ouvir atentamente o Zé Alair juntamente com a 



Carina Matos há alguns dias. É uma situação que está dando certo. Devemos, por 

obrigação, elogiar. Gostaria de parabenizar o vereador Carlinhos Sartori pela propositura. 

Parabenizo o Zé Alair de Oliveira, assim como o prefeito municipal com relação à feira. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite a todos. Esse requerimento traduz o sucesso da feira noturna. É o momento dos 

produtores serem beneficiados. É uma situação que beneficiou muitas pessoas. Gostaria de 

parabenizar o Secretário Zé Alair de Oliveira, o prefeito Paganini e todas as pessoas 

envolvidas na realização da feira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Também venho fazer jus as 

partes boas dessa situação. A feira é uma situação muito boa para a cidade. Os produtores e 

cidadãos são beneficiados com isso. Gostaria de parabenizar o Zé Alair, assim como o 

prefeito Paganini. O Mercado Municipal é a raiz de nossa cidade. Parabéns. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. 

Gostaria de fazer um adendo. Parabenizo o Sr. Carlinhos Sartori pela elaboração da 

matéria. Os produtores rurais são os reis e rainhas desse trabalho. São eles que dão a graça 

e o brilho da feira. Parabéns aos produtores rurais de nossa cidade. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 44/2015. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0045/2015.- Voto de Congratulação com a Divisão de Odontologia da Secretaria 

Municipal de Saúde, pelos 110 mil procedimentos realizados em 2014. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Esse requerimento traduz o trabalho que a nossa Secretaria 

de Saúde está fazendo. É um trabalho grandioso realizado pelos nossos dentistas e demais 

pessoas envolvidas. Todos os postos de saúde possuem esse tipo de atendimento. Parabéns 

a nossa Secretária de Saúde e demais profissionais. A população somente tem a ganhar. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Inicialmente gostaria de parabenizar o vereador Carlinhos. 

Posso dizer com orgulho que os profissionais desse setor estão entre os melhores. Temos 

especialistas em várias situações. É muito importante realçar a qualidade desses 

profissionais. O corpo odontológico de Itapira é de primeira linha. Parabéns a todos. 

Gostaria de congratular-me com o Dr. Paulo Zelante, assim como também com todos os 

profissionais envolvidos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 45/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0049/2015.- Requer oficiar ao DER 

- Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando instalação de radar na Rodovia SP-352, 

nas proximidades das vilas de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 49/2015. Aprovada por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Inúmeros 

acidentes ocorreram e ainda ocorrem ceifando muitas vidas. É o momento de buscarmos 



esse recurso, haja vista a existência de um abaixo assinado. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0052/2015.- Requer, nos termos estabelecidos no Artigo 28º da LOMI, a convocação Sr. 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, para esclarecer à edilidade, acerca da grave 

denúncia veiculada pelo jornal Tribuna na edição de domingo, 05 de abril. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva, César Augusto da Silva DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0054/2015.- Requer a nomeação e formação de uma 

Comissão Especial de Investigação (CEI) nesta Casa de Leis, com o objetivo de apurar as 

graves denúncias feitas pelo jornal tribuna de Itapira na edição de domingo, dia 05 de abril.  

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 0055/2015.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Defesa Social, solicitando informações 

sobre o afastamento de guardas municipais da corporação. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

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

única votação o Requerimento nº. 55/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. 

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

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável ao requerimento. 

Seria para sabermos o que realmente vem acontecendo. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 0056/2015.- Requer 

oficiar o Sr. Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Educação, solicitando 

informações sobre os motivos no atraso da entrega dos uniformes escolares. Autoria: 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua íntegra.) É 

lógico que não podemos fazer a compra de muitos uniformes de um ano para outro. No 

primeiro dia ou no final do ano pode-se abrir uma licitação. É uma forma de evitar maiores 

transtornos. O Governo do Estado já passou os uniformes. Peço o voto favorável de cada 

vereador. É uma forma de esclarecer essas dúvidas. Já que a Secretária não me recebe, 

acredito que é o único meio de receber informações. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Marcos Paulo, o senhor até elucidou alguns pontos. Primeiramente gostaria de salientar que 

existe um número limite na compra de uniformes. Temos uma lei que rege a licitação 

pública. Ela é a de nº 8.666 de 1993. O início da solicitação desses uniformes vem de 

fevereiro desse ano. No diário oficial ocorreram todos os trâmites, desde a abertura até o 

final. Ocorreu uma intervenção de uma empresa. Por esse motivo houve atraso. Outro 

pregão já foi marcado conforme rege a lei nº 8.666. Infelizmente esse estado burocrático da 

lei acabou atrasando os trâmites do processo. Esses foram os motivos do atraso dos 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Penso da seguinte forma: Em 2013 atrasaram. Em 2014 



atrasaram. Em 2015 também atrasaram. Certamente em 2016 também atrasarão. Então, 

vereador, a justificativa de vossa excelência recai no 3º ano de mandato do Paganini. Em 

2013 houve falhas. Em 2014 e 2015 também. É o terceiro ano. O procedimento está 

atrasando em todos os anos. Não gostaria de dar essa explicação para os pais de alunos. Por 

que não anteciparam o procedimento licitatório? As crianças crescem muito rápido. Uma 

resposta mais adequada deve ser disponibilizada aos pais de alunos. Novamente ressalto 

que é o terceiro ano de mandato do Paganini. Estamos em 2015. Estamos discutindo o 

mesmo assunto de 2013. Que progressão positiva houve em relação a entrega de 

uniformes? Nenhuma, pois está atrasado. Com todo respeito, vereador, mas não é isso que 

os pais de alunos querem ouvir do líder do prefeito. As pessoas dizem o seguinte: “Olha, 

meu filho, baseado na lei nº 8.666 não tem previsão de chegar seu uniforme.” Antecipe o 

procedimento. Como houve problema em 2013, vamos corrigi-lo. Recordo-me de uma 

reunião que ocorreu no escritório do deputado Barros Munhoz. Lembro-me das palavras 

que o Barros Munhoz usou cobrando o Paganini a respeito dos uniformes. Os demais 

vereadores estavam presentes. Recordo-me muito bem o que o Barros Munhoz disse: 

“Pegue o carro da Prefeitura e vá onde está sendo confeccionado esse uniforme.” 

Obrigado.” Não havendo nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 55/2015. Rejeitado menos quatro 

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

da Silva e Juliano Feliciano. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Abril 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. 


