
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 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. Gostaria de saudar a todos em nome dos professores de nossa cidade. Quando 

ocorreu a greve municipal disse que o servidor tem todo direito de reivindicar seus direitos. 

Parabéns a todos por marcarem presença nesta Casa de Leis. Venho a esta tribuna para 

reivindicar várias situações. Como de costume, acredito que não posso deixar passar a 

questão do subsídio escolar. O que acontece? Já diminuíram a cota e o valor do subsídio. 

Com a redução de 50% nesse ano, acredito que muitos estudantes foram afetados. Cabe 

ressaltar que até o presente momento o subsídio do mês de fevereiro ainda não foi pago. 

Um estudante foi procurar melhores informações na Secretaria de Educação na semana 

passada e a pessoa que estava trabalhando no setor disse para a pessoa ficar verificando a 

conta até o benefício cair. Isso não é resposta. Fui até a Secretaria de Educação para buscar 

melhores informações e me disseram que o subsídio seria pago até o final do mês. 

Provavelmente o benefício será pago somente no dia 30. Até quando a Secretaria de 

Educação ficará pagando atrasado? Isso não é correto. Líder, gostaria de solicitar melhores 

informações. É uma forma de prestar melhores esclarecimentos aos estudantes de nossa 

cidade. Outro assunto faz referência a Rádio Clube de Itapira. Elaborei um requerimento a 

fim de cobrar melhor postura da Mesa Diretora. Hoje é notório como os vereadores são 

entrevistados. Outro assunto refere-se ao Hospital Municipal. Elaboramos um projeto de lei 

para beneficiar a população. Atualmente possuímos um enorme hospital psiquiátrico em 

nossa cidade. Muitas pessoas acabam passando por atendimento no Hospital Municipal. 

Quando o paciente necessita ficar internado, o mesmo acaba ficando sem acompanhante. 

Isso gera muitos problemas, pois são pacientes especiais. O projeto é nesse sentido, ou seja, 

obriga a presença de um acompanhante junto ao paciente com problemas psiquiátricos. 

Gostaria de reivindicar um simples serviço na Rua Embaixador Pedro de Toledo, defronte a 

escadaria que dá acesso a Rua Renato Coelho. Uma parte da calçada está tomada por 

vegetação. Essa vegetação deve ser removida urgentemente, pois dificulta a passagem dos 

pedestres. Muitos cidadãos solicitaram melhorias. É um problema simples. A Rua Alonso 

Carmona também possui problemas nesse sentido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho, 

primeiramente, fazer uma menção de que esse final de semana estive passando pela Rua 

Lindoia a pedido de alguns moradores e pude observar de perto a situação daquela via de 

acesso. A situação é crítica e caótica não somente em relação aos buracos, mas também em 

relação a poeira. Existem muitos buracos naquela via. Então, venho com uma indicação 

fazendo o pedido para que os vereadores da situação levem o caso para o prefeito ou o 



prefeito vá pessoalmente visitar a localidade. As pessoas cobraram o prefeito na rua, 

ligaram para a Prefeitura, mas nada aconteceu. Pelo jeito a situação caiu no esquecimento. 

Também com relação as vias do município, vejo que aprovamos um projeto de lei que faz 

referência ao tapetão da Avenida dos Italianos. Nas proximidades do Posto Jaguar existem 

muitos buracos. A cobrança é para que façam as melhorias naquele local. Caso contrário, 

acredito que os gastos serão maiores. Mais uma vez venho a esta tribuna... Há algumas 

semanas fiz um pedido e o mesmo foi negado com relação ao semáforo no cruzamento da 

Avenida Brasil com a Rua Santa Terezinha. Tivemos um óbito de uma senhora de 72 anos. 

Ontem perdemos uma senhora de 82 anos também vítima de atropelamento. É uma 

fatalidade nas proximidades da rodoviária. Gostaria, imensamente... Recordo-me que o 

prefeito municipal, no início da epidemia de dengue, fez uma nota no site oficial do 

município falando que as melhorias que tinha feito ao longo dos dois anos de mandato 

resultaram que os índices de acidentes e de óbitos diminuíram na faixa de, mais ou menos, 

90%. Na minha visão, sou ortopedista e operei essa senhora na emergência, temos uma 

infinidade de acidentes em nosso município. Então, essas melhorias que o prefeito 

propagou no site oficial da Prefeitura talvez deva ter feito em outro município porque 

discordo, veementemente, dos números que apresentou naquele momento. Acho que de 

números e estatística essa administração está ganhando de longe. Já fiz minhas críticas em 

relação aos números da dengue e faço as minhas críticas com relação ao número de 

acidentes e com relação àquilo que a administração tem feito. Fazendo melhorias como a 

Rua da Penha ao passo que outras vias não possuem iluminação, asfalto e sinalização, em 

minha visão, é jogar dinheiro fora e, pior, colocar a população em situação de risco. Essa é 

a minha preocupação. Então, fica nesse sentido. Acho que falar de números, temos que 

falar dos mesmos, mas devemos mostrar a realidade. O nosso prefeito, em minha 

observação, deveria sair do gabinete e andar mais pela cidade. Tenho feito críticas com 

relação a pasta de Saúde. Entrou como requerimento uma solicitação de minha autoria a 

fim de saber o porquê os moradores de Eleutério, Ponte Nova e Barão passam com o 

médico e depois para levar os exames acabam não conseguindo marcar a data através da 

Unidade Básica de Saúde. O paciente tem que vir até o PPA para poder marcar a consulta. 

Alguns não possuem meio de transporte e dinheiro para colocar gasolina em seus veículos. 

Vamos fazer de forma que beneficie a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Vamos abordar 

alguns assuntos iniciais que o Dr. Rafael levantou nesta Casa sobre o semáforo que foi 

negado. Esqueceram de dizer que o vereador Joilson já havia solicitado esse semáforo e o 

mesmo já tinha sido atendido logo em janeiro pelo prefeito através de um processo de 

licitação, o qual possui seus trâmites e já está acontecendo. Então, na verdade, é quase um 

roubo de ideias. É quase usar a ideia do colega para autopromoção. Vamos dizer que o 

colega indicou e solicitou, sendo que o prefeito atendeu no prazo adequado. O número de 

acidentes está crescendo. O Poder Público tem suas maneiras de tentar coibir os acidentes, 

ou seja, multas, melhorias de trânsito, mudanças de mãos, porém, cada vez mais, é caótica 

nossa situação. A velocidade que o país anda é enorme. Motos e mais motos. Noventa por 

cento dos acidentes envolvem motos. Muitas vezes elas não respeitam a sinalização. Não se 

pode classificar o setor púbico como problema. Temos que ver como resolver esses 

problemas e indicar as soluções. Sei que a secretaria responsável procura, da melhor 



maneira possível, resolver os problemas. Nossa cidade é antiga e as vias de acesso 

cresceram de forma desordenada. O centro da cidade possui vias estreitas. Cabe ressaltar 

que o fluxo é enorme. Temos enormes caminhões vindos de empresas como a Penha. 

Temos um alto fluxo de pessoas que transitam pelas vias. Obviamente devemos, cada vez 

mais, melhorar a situação, porém não adianta jogar a responsabilidade somente para o 

Poder Público. O Poder Público faz suas adaptações. Ele tenta melhorar as condições, mas, 

de forma geral, a maior parte dos acidentes ocorrem por imprudência. Todos sabem disso. 

Muitas vezes não respeitam o limite de velocidade, assim como a sinalização. A maior 

parte dos acidentes graves, o limite de velocidade é excedido. Por esse motivo acontece o 

acidente. O alerta dos números do vereador que é ortopedista e que atende esse número de 

acidentes é real. O que não é real é de quem realmente é o culpado. O culpado é todos. Os 

culpados são os imprudentes e excessivos. Não é apenas o setor público. Falando em 

situações positivas de nosso município, queria parabenizar, em nome do Fernando Barel, o 

evento do Motor Rock. É um tipo de evento que é realizado há 11 anos em nossa cidade. É 

uma coisa muito difícil. Realizar um evento que envolve três dias é muito difícil. É um 

evento muito organizado que leva o nome de nossa cidade. Também gostaria de 

parabenizar os nossos amigos do Judô pela realização do 3º torneio. Parabéns a todos. 

Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 

Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A 

seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

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

discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Solene, realizada no dia 01 de Abril de 2015. 

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

14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação 

a Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de Abril de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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 ao Projeto de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0038/2015.- Em que o Sr. Rafael 

Donizete Lopes submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Obrigatoriedade da presença de acompanhante ao paciente com problemas psiquiátricos 

encaminhado para tratamento de saúde no Hospital Municipal. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. 

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

Emendas. 4º) Emenda Aditiva de nº. 0001/2015 ao Projeto de Lei nº 07/2015 .- 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona.. Autoria: 

César Augusto da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) 

PARECER nº. 53/2015.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2015.- As Comissões 

de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 

07/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Plano de 



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

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 

presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 

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

14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) PARECER nº. 

54/2015.- Ao Projeto de Lei nº 37/2015.- 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 37/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

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

Transitória Flávio Zacchi", 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 14 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0059/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Gomes de Moraes. Autoria. Rafael 

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

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0060/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Leonello. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Dr. Ricardo Passarella Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

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

de Pesar nº. 0062/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Malandrin Pompeu. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Lourdes Boretti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0064/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Thomaz Rodrigues Alckmin, filho do 

governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0065/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Laura Leite Campos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0066/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Figueiredo da Luz Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0067/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marisa da Cunha Castro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Rosana Maria da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0069/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Alice Soares Prado de Rosa. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0070/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Norival Inácio Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 19º) 

Requerimento nº. 0057/2015.- Voto de Congratulação com a Associação dos Coletores de 

Resíduos Sólidos de Itapira (Ascorsi), pela comemoração de quatro anos do Projeto Coleta 

Seletiva Solidária em nosso município. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 0058/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 11º Motor Rock, pelo brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete Lopes. 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 14 de 

Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos três votos 

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

da Silva, que os Requerimentos de nºs 59, 62, 63 e 64/2015 sejam encaminhados à 

Comissão de Justiça e Redação para que a mesma verifique a legalidade das matérias. 

A seguir, pela ordem, o Vereador Marcos Paulo da Silva requer para que haja um 

acordo de bancada para que os Requerimentos de nºs 59, 62, 63 e 64/2015 sejam seus 

textos transformados em Indicações. Ato contínuo, o Vereador Maurício Cassimiro de 



Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos trabalhos por 5 

minutos para reunião de bancada. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Justiça e Redação 

exarou parecer para que os Requerimentos de nºs 59, 62, 63 e 64/2015 sejam 

transformados em Indicações, conforme solicitação do Vereador Marcos Paulo da 

Silva. 21º) Requerimento nº. 0059/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações 

sobre as melhorias na estrada do Condomínio Bilato, bairro dos Pires. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0060/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 3º Torneio Amigos do Judô de Itapira. 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 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 0061/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria da ACEI, em nome 

do presidente José Aparecido da Silva, assim como com os comerciantes de nossa cidade, 

pela brilhante realização do 25º Super Feirão de Ofertas. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 0062/2015.- Requer oficiar a Secretária Municipal de 

Saúde, solicitando alterações no sistema de agendamento de retornos nas UBS de pacientes 

com especialidades. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0063/2015.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal e o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, objetivando a inserção 

do município no Programa Nascentes do Governo Estadual. Autoria. Maurício Cassimiro 

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

Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 0064/2015.- Oficiar o Presidente do Cisbra, objetivando firmar parceria 

com o Governo Estadual através do Programa Nascentes. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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

aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

0065/2015.- Requer a Mesa, a revisão do contrato entre a Câmara Municipal e a Rádio 

Clube de Itapira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Peço para o presidente, quando 

for realizar um novo contrato com a Rádio Clube de Itapira ou com a empresa ganhadora 

do processo licitatório... Espero que seja a Rádio Clube, pois é uma empresa de nossa 

cidade. A população de Itapira está acostumada com essa empresa. Dá para contar em 

minhas mãos quantas vezes fui entrevistado. Sendo assim, vemos que chamam certas 

pessoas. Os integrantes da oposição também gostariam de ser entrevistados. Esta Casa deve 

ser ouvida dos dois lados. Também elaboramos indicações e requerimentos. Devemos fazer 

o que é justo. Então, senhor presidente, quando for fazer um contrato com a empresa, 

gostaria que essa cláusula fosse inserida. A oposição deve possuir o mesmo tempo da 



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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Meu voto foi favorável ao requerimento, pois é um direito 

do vereador possuir cópia desse contrato. Discordo, pois aquele vereador que chegar 

próximo e quiser fazer uso do microfone, tudo bem, pois nunca negaram a entrevista. 

Discordo, veementemente, do vereador Marcos Paulo em relação ao cerceamento. Acredito 

que ele deve buscar mais esse recurso. Com certeza ele será atendido. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Interpreto da seguinte 

forma: Gostaria, imensamente, de não discordar totalmente ou em partes, mas pelo respeito 

e consideração que tenho pela repórter nunca passei por esse dissabor de ter negado 

qualquer entrevista. Portanto, votei junto ao vereador, mas a minha posição é que quando 

me reportei à repórter a mesma foi solícita, solidária e democrática. Obrigado.” 

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

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

0066/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando cópia do contrato com a 

empresa responsável pela pavimentação asfáltica da Av. dos Italianos. 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 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 29º) Requerimento nº. 0067/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Solange 

Vieira Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de abril. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 0068/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. José 

Geraldo Alves Pedroso, o Dinho da Bike & Cia. pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 0069/2015.- 

Congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 106 

anos de fundação da mencionada corporação musical. 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 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 0070/2015.- Oficiar o Secretário Municipal de Defesa Social, para que 

determine a instalação das placas denominativas das estradas rurais do Município. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 0071/2015.- Oficiar o Secretário Municipal de Esporte 

e Lazer, para que se apure as responsabilidades pelos danos causados na quadra esportiva 

"GM Érico Martins", na Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 

DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

0072/2015.- Moção de Apoio ao Movimento dos professores da rede estadual de ensino, 



por melhores condições de trabalho, pela valorização salarial da classe e mais segurança, 

além de outras reivindicações. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0092/2015.- Sugere 

estudos objetivando a implantação de mão única de direção nas ruas Ângelo Malandrin e 

Antônio Cavallaro. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 0093/2015.- Sugere execução de reparos no 

asfalto da Avenida dos Italianos, próximo ao Posto Jaguar. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 0094/2015.- 

Sugere recapeamento asfáltico no trecho final da Rua Lindóia, próximo a SP-147. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) 

Indicação nº. 0095/2015.- Sugere limitar o estacionamento de veículos à apenas uma das 

mãos da Rua Francisco Glicério, no trecho entre a Rua General Osório e Av. dos Italianos. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 0096/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a 

alteração do local das aulas do curso de pintura e cerâmica. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0097/2015.- 

Sugere execução de poda de árvores, roçagem e pintura de guias nas ruas de Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 0098/2015.- Sugere implantação de um redutor 

de velocidade tipo lombada na vicinal "Antônio Gonçalves Fontes" (Pinheiros), defronte o 

Sítio São Pedro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 0099/2015.- Sugere reparos no sistema de 

iluminação da Praça dos Ferroviários, localizada entre a Rua Visconde R Cairú e Av. Brás 

Aires, na Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima requer e a Casa aprova, conforme acordo de bancada, que os Requerimentos de 

nºs 59, 62, 63 e 64/2015 transformados nas respectivas Indicações de nºs 100, 101, 102 

e 103/2015, sejam inseridas na pauta. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura das matérias. 43º) Indicação nº. 00100/2015.- 

Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, melhorias na estrada do Condomínio Bilato, bairro dos 

Pires. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 44º) Indicação nº. 00101/2015.- Sugere a Secretária Municipal de Saúde, 

alterações no sistema de agendamento de retornos nas UBS de pacientes com 

especialidades. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00102/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito e ao 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, gestões para a inserção do município no 

Programa Nascentes do Governo Estadual. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00103/2015.- Sugere ao Presidente do Cisbra, gestões para firmar parceria com o Governo 

Estadual através do Programa Nascentes. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

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: 47º) 

Câmara Municipal de Itapira: Convite para a realização da Sessão Solene de outorga da 

Medalha Carmen Ruete de Oliveira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) 

Educandário Nossa Senhora Aparecida: Informações sobre a formação da nova mesa 

diretora para o biênio março/2015 a março/2017. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) 

Banda Lira Itapirense: Relatório trimestral Ref. Janeiro, Fevereiro e Março. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) UVESP: Convite para a Caravana da inclusão, 

acessibilidade e cidadania. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

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. Tendo em vista que houve duas solicitações de adiamento da matéria, 

uma por 30 dias, de autoria do nobre vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, e outra para 

a próxima sessão, de autoria do nobre vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, esta presidência 

informa que regimentalmente prevalecerá o menor prazo de adiamento. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o prazo de adiamento da matéria por 7 dias. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: ADIADA POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Projeto de Lei Complementar nº 007/2015.- Dispõe sobre o Plano de Mobilidade 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. (A seguir, o vereador lê 

a matéria em sua íntegra.) Esse projeto faz referência sobre a mobilidade urbana. 

Conversando com o líder do prefeito a respeito da matéria fiquei sabendo a respeito da 

urgência do projeto. Participei da Conferência Municipal de Itapira, assim como do 

município de São Paulo. Um dos maiores problemas nessas conferências é a respeito da 

mobilidade. Várias situações foram apresentadas. Como o nobre vereador Maurício alegou 

que a matéria necessita de urgência, tudo bem. O município que estiver regularizado será 

contemplado. Portanto, de maneira nenhuma, vou ser contra a disponibilização de recursos 



do Governo Federal. Quero parabenizar o senhor prefeito por enviar a esta Casa o 

respectivo projeto de lei. Peço a colaboração de todos os senhores vereadores. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. É um projeto de ordem muito importante para a nossa cidade. Itapira sairá à 

frente de muitos municípios de nossa região, Estado de São Paulo e Brasil como um todo. 

Existiu uma enorme preocupação por parte do Clayton, nosso Secretário, na adequação do 

município. Gostaria de parabenizar o Clayton, assim como o prefeito municipal, pela 

iniciativa. Os colegas vereadores de nossa base que estiveram presentes em nossas 

discussões estão de parabéns. Também parabenizo a base oposicionista pela postura... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Somente para reforçar, são apenas 

dois municípios que serão comtemplados com esse projeto?... Continuando o orador: 

Vereador, não tenho esse dado. O que acontece é que o Ministério das Cidades contemplará 

os municípios em ordem cronológica. Aqueles que enviarem os projetos o quanto antes 

possível serão os primeiros contemplados. Obviamente sabemos que os limites financeiros 

estão escassos. Portanto, o quanto antes a nossa cidade se pronunciar e enviar toda a 

documentação, melhores são as chances de sermos comtemplados... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Vereador, gostaria de lembrar a todos que também 

estive presente no congresso realizado em Serra Negra. Cerca de 140 municípios serão 

comtemplados. Vários setores poderão ser comtemplados. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

oposição esteve conversando com o líder do prefeito. Pego de exemplo, Dr. Maurício, a 

cidade de Socorro. Ela foi a primeira cidade do Brasil a possuir um plano nacional para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Hoje recebe verba do Ministério do Turismo 

por ter sido a primeira cidade do país em elaborar esse tipo de plano. Gostaria de deixar a 

minha opinião a respeito da matéria. Tudo o que for benéfico para a população, a bancada 

da oposição votará favorável. Esperamos, em um futuro breve, que o município seja 

comtemplado. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

07/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 07/2015. Aprovado em 

segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

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

Projeto de Lei nº 0037/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio Zacchi. Autoria: Prefeito Municipal. 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.) Quero parabenizar por enviarem 

esse projeto a esta Casa de Leis. Sabemos que essa entidade necessitará de mais verbas 

durante o ano. Gostaria de fazer um apelo ao senhor prefeito sobre as outras entidades. A 

elaboração de outros projetos, nesse mesmo molde, é muito plausível. Outras entidades 

também necessitam de verbas. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer 



uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 37/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. 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.) Foi solicitado vistas da matéria na sessão passada. É normal essa 

situação. Queremos que o Secretário de Assuntos Jurídicos venha esclarecer alguns fatos 

que estão acontecendo em nosso município. Devemos saber como seria esse perdão de 

dívidas. Em meu ponto de vista foi feita uma situação em que a população discorda. As 

informações são de fundamental importância para todos. Sei que a base situacionista possui 

mais contato com o Secretário, mas as informações devem ser enviadas a todos os edis. A 

Câmara Municipal não possui assessor jurídico. É uma falha. Precisamos de um assessor 

jurídico. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de ser bastante sucinto 

com relação ao que foi justificado pelo gabinete do prefeito, tanto nos discursos proferidos 

na última sexta feira como também nas matérias veiculadas no meio jornalístico. Fico me 

questionando com relação a fala do prefeito Paganini quando fala em perseguição de 

funcionários. Senti na pele, há quase dois anos, quando o prefeito me retirou do grupo via 

Rádio Clube e no mesmo dia ele mandou um emissário da Prefeitura me fazer assinar as 

minhas férias. Lembro-me que estava atendendo em uma sexta feira de manhã. Então, a 

mesma mágoa e o mesmo sentimento que essas pessoas enumeradas na Rádio Clube na 

última sexta feira, incluindo a pessoa em questão, é o mesmo sentimento que tive quando 

passei pela mesma situação. Tem um vereador nesta Casa que também passou por isso. Ele 

é o Sr. Carlos Alberto Sartori. Trazendo esses fatos narrados pelo prefeito Paganini, vejo e 

tiro as minhas conclusões. Ele deveria falar baseado nas ações dele porque dessa forma o 

que ele fez com esse vereador e com o profissional Rafael é a mesma justificativa que ele 

deu para as pessoas que são amigas de meu convívio pessoal: O Fifo, a Fernanda, a Eliana 

Sobreiro e a própria Cristina Moro. Esqueceram do Carlinhos Sartori. O prefeito criticar a 

gestão anterior, em minha opinião, ele deveria fazer ações diferentes da administração 

anterior. Nesse sentido, tenho o direito de penalizar e cobrar o prefeito Paganini porque o 

que ele fez comigo é a mesma justificativa e é o mesmo processo que ganhei aqui no 

município de Itapira e no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre os mesmos argumentos. 

Lei municipal 1.056/72, artigo 154º da Constituição do Estado... Então, analiso que isso 

aqui precisava de uma pessoa com moralidade para ir até a Rádio e assinar: Gabinete do 

prefeito de Itapira, 10 de abril de 2015. A minha posição pelo o que passei, tanto aqui 

quanto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização e anulação de todo 

procedimento feito pela Secretaria de Saúde e pelo prefeito recaem em todos os artigos. 

Assédio moral, perseguição política, perseguição profissional... Então, guardei esse período 

de quase 2 anos para poder falar de coração aberto em relação a ação do eminente prefeito 

José Natalino Paganini, no momento em que ele faz críticas as gestões anteriores, que ele 



deveria, em primeiro lugar, analisar o que ele tem feito e não em relação somente a minha 

pessoa. Ele está totalmente equivocado. Ele está totalmente fora de sintonia no momento 

em que ele vem a público falar de perseguição política. Infelizmente, o prefeito agiu de 

uma forma condenável. Ele deve tratar todos no mesmo peso e na mesma medida, quer seja 

de seu lado ou adversário. Esse é o meu posicionamento e o meu pedido. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Primeiramente gostaria de fazer uma colocação. Em 5 minutos de discurso de 

vossa excelência o senhor não tocou no assunto do requerimento e sim fez um desabafo de 

ordem própria nem se importando com o que realmente foi requerido nesta Casa. Portanto, 

um requerimento que é próprio para um umbigo para que se faça um desabafo de uma 

situação. Na verdade, as férias eram devidas e ninguém abriu um processo querendo 

exonerá-lo. Muito diferente do que aconteceu. Criticamente, vou fazer a minha explanação. 

Primeiramente digo da tendência do jornal. Poucas vezes falo de jornal nesta Casa, mas 

quando se fala em dívida de 1,8 milhões, apure se a mesma é verdadeira. O vereador 

Marcos falou sobre dívida. Na verdade, esse processo foi extinto porque a lei nº 8.112, no 

qual institui uma comissão de sindicância, não foi assistida. O município precisava de três 

funcionários efetivos para poder ter uma comissão real. A gestão Toninho Bellini colocou 

três funcionários de livre nomeação e livre exoneração. Capachos do Bellini. Perseguiu 

sim. Perseguiram o Sandro, a Fernanda, o Carlinhos e a Cristina. Essa mesma comissão de 

três pessoas, que não foi dito no jornal nas matérias que foram veiculadas, instituiu a 

penalização de 1,8 milhões para a Dra. Cristina, sendo que quem recebeu o salário foi a 

Selene, funcionária pública. Esqueceram de mencionar o quanto essa mulher ganhava. 

Parem e pensem no valor de 1,8 milhões em quatro anos. Essa mesma Prefeitura concedeu 

o direito dela aposentar com o tempo que ela diz não ter trabalhado. Essa comissão não 

deveria cobrar essa funcionária? Perseguição sim. Foi entendido no caso do Sandro, da 

Fernanda e do Fifo a ilegalidade e a quebra da lei nº 8.112. Por esse motivo falo do 

tendencionismo do jornal. Veicular uma matéria a respeito de uma dívida inexistente, 

querer associar com tributação... É uma dívida não tributária. Se a comissão instituída era 

ilegal, todos os atos daquela comissão são inválidos, ou seja, inconstitucionais. É um 

absurdo qualquer pessoa afirmar que existe uma dívida se a comissão é inconstitucional. É 

o dever do município, presidente, rever seus atos administrativos e políticos. Não queira 

comparar 180 dias de férias com mandar embora. Dra. Cristina, Fifo e Sandro possuem 

família. São funcionários de carreira. Eles foram perseguidos. Temos o exemplo do Lima 

da Prefeitura. Ele está trabalhando. Foi mandado embora? Não é vereador nesta Casa e não 

tem o mesmo direito de inviolabilidade que vossa excelência possui. Ele está fazendo o 

serviço dele no Planejamento. Aquilo que a gestão do Toninho Belini fez com esses 

funcionários de carreira, além de ser injusto, é uma enorme perseguição política. Isso ainda 

gerou problemas financeiros ao município. Você acredita que esse funcionário não entrará 

com uma ação indenizatória? É o Toninho que vai pagar essa ação? A ação recai sobre a 

nossa gestão. É mais uma dívida herdada da gestão Toninho Bellini. Fizemos uma correção. 

Não vou entrar no mérito do Supremo Tribunal ter aceitado, mas sim que os mesmos que 

estavam nas comissões, no qual as instancias de Itapira e de São Paulo julgaram procedente 

o pedido do Sandro, do Fifo e da Fernanda, foram os mesmos mal caráteres que exonerou e 

penalizou a Dra. Cristina.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 52/2015. Aprovado 

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

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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. A seguir, 

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

Uma vez que foi aprovada a solicitação da presença do Guto Urbini nesta Casa, peço para 

que também aprovem essa solicitação. Os fatos devem ser esclarecidos. Estive conversando 

com uma amiga e a mesma me disse que o pai dela faleceu há mais de seis anos. Nos dias 

atuais a Prefeitura vem cobrando ISSQN, sendo que quando o pai dela era vivo nunca 

aconteceu essa situação. A família tem que pagar um montante de R$ 9.421,26 mais os 

custos do advogado. A formação dessa comissão é de fundamental importância na 

investigação dessa denúncia. Estão perdoando uma dívida de um milhão e oitocentos mil 

reais ao passo que estão cobrando imposto de uma pessoa falecida há mais de seis anos. 

Isso não tem lógica. Esse caso deve ser investigado. O líder disse que uma pessoa não 

trabalhou, recebeu e ainda usou para aposentadoria. Devemos apurar a situação... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Com a aprovação do requerimento 

anterior, acredito que é uma boa hora de chamar as duas funcionárias para melhores 

esclarecimentos... Continuando o orador: Peço ao líder do prefeito para que novamente 

conduza a bancada situacionista em votar favorável a matéria. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

tudo que foi discutido e a aprovação unânime do requerimento anterior mostra que os 

vereadores da situação têm a mesma opinião. Com relação a CEI, gostaria de fazer alguns 

questionamentos a partir desse momento. O nobre vereador Maurício referiu-se com 

relação aos cargos comissionados que julgaram, até então, aquele processo anterior. 

Gostaria de alertar o senhor que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando se 

falou em cargos comissionados, o mesmo deu negativo para eminente pessoa em questão. 

Gostaria também, quando vossa excelência cita o Ministro Celso de Mello do Supremo 

Tribunal Federal, o nobre prefeito está... Não sei qual é o motivo... O que ele fala na Rádio 

Clube, não sei se ele tem ciência da gravidade das coisas que diz. Quando ele fala que o 

Ministro Celso de Mello anulou o processo, isso é uma farsa e uma mentira deslavada. Ele 

anulou o processo na qual a Cristina Moro estava recorrendo em Brasília porque o 

município anulou o processo administrativo e readmitiu. Queria que o senhor explicasse 

para mim e para a população Itapirense qual é a ordem cronológica dos fatos até o fato dela 

ser nomeada em junho de 2013. Parece que o prefeito fala que o Supremo Tribunal Federal, 

corte máxima do país, veio de cima para baixo. Isso é mentira, vereador. O que ela recorreu 

em Brasília era uma reconsideração do que ela havia perdido em Itapira, no Tribunal de 

Justiça de São Paulo e não havia sido julgado em Brasília. Então, essa anulação que veio de 

Brasília foi pelo fato dela ter sido readmitida no município. Não quero nem saber se ela tem 

que devolver 1,8 milhões ou se é a Selene. Isso aí é uma farsa do Paganini, vereador. O 

senhor faz um discurso aqui situacionista, mas não é a verdade dos fatos. O que veio de 

Brasília é o recurso que ela pediu para anular porque o prefeito anulou o processo 



administrativo anterior e colocou-a novamente a bem do serviço público em nosso 

município. Essa é a verdade dos fatos. O que se passou nesse discurso que nem é assinado 

pelo prefeito é uma coisa que gostaria de interrogar. Explique-me, vereador, a ordem 

cronológica da readmissão dela no município e essa renúncia em Brasília. É lógico que ela 

renunciaria, pois o prefeito readmitiu-a novamente no cargo anterior. Ele fez isso antes. 

Parece que o Ministro decidiu tudo. Não é a verdade, gente. Foi a reconsideração dela em 

Brasília. Por que ela pediu para anular? Porque o ministro recebeu a renúncia dela. Por que 

ela renunciou? Porque o município anulou o processo anterior e fez um processo na qual 

ela estava sendo inserida dentro do município para exercer, a bem do serviço público, o 

cargo. Pasme, vereador. Com todo respeito. Então, não vamos discutir um milhão e 

oitocentos. No mérito e na legalidade acho que o Ministério Público já está julgando. 

Gostaria de me ater a fala do Paganini. O Paganini não tem nenhuma noção de leis ou 

aquilo que ele está falando é para boi dormir. Estamos discutindo um assunto sério. Caso os 

fatos forem apurados, acredito que ele terá problemas sérios porque ele citou até o Ministro 

Celso de Mello nesse balaio de gatos. Concordo com o Marquinhos, pois o coitado que está 

com o IPTU atrasado cai na dívida ativa do município. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Senhores vereadores, que caminhão de baboseira. Começa por aí. Primeiramente, se 

aprovamos o devido requerimento é porque quem não deve, não teme. O jurídico pode vir 

aqui para explicar a situação. Segunda bobagem: Se o Ministro Celso de Mello admitiu, não 

foi porque o Paganini reconduziu, mas porque estava correta a anulação. O Ministro Celso 

de Mello caso não entendesse a legalidade dessa anulação jamais anularia todo o processo. 

Ou você acha que o ministro iria anular todo um trabalho baseado apenas que o prefeito fez 

essa anulação? É um dever do município rever atos administrativos e jurídicos. A partir do 

momento que foi sentenciado os outros que aqui foram ditos, embasou-se na mesma forma 

que a comissão era errônea. Era um dever de o município fazer essa reintegração da 

servidora. A servidora tem seus direitos garantidos. O que o senhor está falando aqui é uma 

afronta a todo e qualquer servidor público municipal. Hoje os funcionários que passam por 

sindicância são julgados por funcionários efetivos. Falar que o prefeito não sabe o que está 

falando é um absurdo. Quando ele fez essa nulidade foi consultado o seu jurídico na 

legalidade daquilo que foi apresentado pela Dra. Cristina. O senhor é contra a lei nº 8.112 

que estabelece tal diretriz? O senhor vai mandar o poste vir a esta tribuna para o senhor ter 

tempo para falar? Isso é brincadeira... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: Gostaria que a Comissão de ética apurasse esse fato 

que está acontecendo nesta Casa... Continuando o orador: Gostaria de me retratar 

publicamente ao Vereador César e pedir desculpa pela má colocação que tive. Voltando a 

minha fala, o absurdo é falar que o prefeito disse na Rádio Clube àquilo que está escrito no 

jornal. Está fora do contexto? Está fora do contexto o senhor, Dr. Rafael, que é servidor 

público municipal e não está defendendo aquele que tem o seu direito assistido pela 

Constituição Federal. É muito fácil. A lei está aqui em minha mesa. O senhor pode ler. Se 

eu estiver errado sobre isso, o senhor terá que corrigir a Constituição. A nulidade foi 

baseada em um erro que a gestão do Toninho Bellini... Não sei se foi erro porque, em 

minha concepção, quem põe uma comissão e um setor jurídico de livre nomeação e 

exoneração já está de má fé eminente. Já faz aquilo para mandar e desmandar. Era aquilo 



que a comissão fazia de uma forma a reveria. Mandava e desmandava. Então, essa 

comissão que está sendo requerida dentro desse requerimento é um absurdo. O próprio 

meio jurídico que foi requerido para estar aqui vai elucidar tudo isso para vocês. Se existe 

uma cronologia errada, ouçam, primeiramente, o jurídico para depois, quem sabe, pedir 

uma comissão. Agora, pede-se comissão e a presença do jurídico. Se estiver querendo essa 

comissão, por que estão convocando o jurídico? A cronologia não está sendo assistida aqui. 

Se nós aprovamos a vinda do jurídico aqui é porque quem não deve, não teme. Aquilo que 

está na lei pode ser demonstrada nesta Casa e não tem nada a se esconder. É da mesma 

maneira que estou falando. Agora, se pede para o jurídico e já pede comissão, você acaba 

perdendo o objeto do primeiro requerimento. Por isso, voto contra e peço aos pares para 

que votem contra esse requerimento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Poucas vezes que subo aqui é 

para falar a verdade. Não sou de subir aqui e ficar enganando a população como certos 

vereadores fazem. Outra coisa, um milhão e oitocentos. Isso é a conta do Paganini. Um 

milhão e oitocentos divididos por 75 mil habitantes resulta em R$ 24,00 para cada cidadão. 

Então, o Paganini acha que é pouco, pois o dinheiro não é dele. Caso o dinheiro fosse dele 

duvido muito que ele perdoaria essa dívida. Acho que ele deve pensar bem. Agora, se o Dr. 

Maurício disse que sou um poste, acho que ele deveria sair às ruas e ver o que a população 

está falando dele. O que está mandando menos em Itapira é ele. Ele deveria parar e pensar... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo, César, que a atuação de 

vossa excelência aqui não é comparada a poste. O senhor está a mesma altura e foi posto 

nesta Casa da mesma forma que todos os nove vereadores. Parabenizo o vereador por ter se 

retratado. Fico me questionando e gostaria de saber a respeito da ordem cronológica do que 

veio do Supremo Tribunal e da readmissão da servidora. Gostaria que o vereador Maurício 

me mostrasse e falasse que primeiramente houve a readmissão e depois teve o parecer do 

Ministro Celso de Mello. Se o senhor me responder isso, gostaria de dizer que já ficaria, 

imensamente, tranquilo nesta noite. Obrigado... Continuando o orador: Acho que o 

Paganini deveria sair um pouco mais e ouvir as pessoas. Se sou um poste, ele é pior. Boa 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 54/2015. 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Não consigo 

entender o fato de ter votado por unanimidade o mesmo assunto no requerimento anterior. 

Então, dessa forma, analiso que a bancada da situação também tem vários questionamentos. 

Caso contrário, não teriam solicitado a presença do Secretário de Assuntos Jurídicos para 

discutir o assunto conosco. Essa comissão especial de investigação poderá surgir, Marcos 

Paulo, posteriormente a essa discussão. Na próxima sessão colocarei a convocação das duas 

ex-servidoras nesta Casa. É uma forma de fazer acareação e constatar quem deve devolver 

o dinheiro. Gostaria que o líder falasse para o prefeito que a ação minha contra a Prefeitura 

vai recair sobre ele também. Se o Toninho Bellini, anteriormente, deve ressarcir, não sei, 

mas o Paganini também deverá fazer a mesma coisa.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tocou-se no requerimento anterior. Não há o 

que esconder. O Jurídico pode estar aqui e vai elucidar. A bancada da situação não tem 

dúvida. Existe legalidade e legitimidade. Por isso o feito.” A seguir, justifica o voto o 



Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Falar o quê sobre uma situação dessas? 

Aprovamos um requerimento e rejeitam outro. Falar que tem legitimidade? Desculpem-me, 

mas isso não cai bem para a opinião pública que está aguardando esclarecimento. Se essa 

comissão estivesse sendo instalada quando o Secretário Jurídico viesse a esta Casa, 

poderíamos começar a fazer o processo andar. Infelizmente, isso não bateu bem. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0058/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 11º Motor Rock, pelo brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete Lopes. Juliano Feliciano DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0060/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 3º Torneio Amigos do Judô de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0061/2015.- Voto de Congratulação 

com a diretoria da ACEI, em nome do presidente José Aparecido da Silva, assim como com 

os comerciantes de nossa cidade, pela brilhante realização do 25º Super Feirão de Ofertas. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

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

Requerimento nº 0066/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando cópia do 

contrato com a empresa responsável pela pavimentação asfáltica da Av. dos Italianos. 

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.) Quero apenas uma cópia do contrato. Qual garantia essa empresa tem com a 

pavimentação asfáltica feita? Caso tenha garantia, gostaria que a empresa retornasse para 

refazer o asfalto inteiro. Uma análise deve ser feita em relação a durabilidade do asfalto. 

Gostaria que na próxima sessão o líder trouxesse a cópia do contrato. Desse modo, vamos 

analisar a situação. Peço que a Prefeitura oficie a empresa, pois a Avenida dos Italianos está 

cheia de buracos. Pouco tempo passou e muitos buracos apareceram. A empresa deve ser 

cobrada. Peço a colaboração de todos. Operação tapa buracos não é plausível, pois não 

resolverá o problema. Vamos solicitar um laudo técnico. Fizeram um ótimo serviço, mas o 

material não aguentou. A população merece esclarecimentos. Obrigado.” DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 14 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0069/2015.- Congratulação com os integrantes da 

Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 106 anos de fundação da mencionada 

corporação musical. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 


