
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 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. Hoje estará entrando na Câmara Municipal um voto de congratulação com a 

agência The Models. Nada mais justo a Câmara congratular-se com o belo evento 

realizado. Quero falar um pouco a respeito da minha viagem à Brasília. Aconteceu o 

encontro nacional de Legislativos Municipais promovido pela União. Nesse encontro 

passaram o Ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, senadores de diversos Estados, 

deputados e vereadores. Pude visitar alguns Ministérios. Estive junto com um amigo que 

faz parte do Legislativo de Piracicaba. Estaremos retornando à Brasília no mês de Maio a 

fim de discutir os aspectos da reforma política. Muitas coisas votadas beneficiarão a 

população. Aquela cidade que está sendo mal administrada poderá aumentar mais dois 

anos? É uma situação que cai na inconstitucionalidade. Estão querendo fazer apenas uma 

eleição, ou seja, municipal, estadual e federal. Para que isso seja possível foi proposta uma 

emenda. O assunto está sendo discutido. Acompanhei a Câmara Municipal de Itapira na 

quarta feira. Fiquei muito contente com a fala do Juliano. Gostaria de fazer uma alteração. 

No dia 05 de março de 2015 estive na Secretaria do Jean Madeira e me foi passado o 

procedimento. Passei as informações para o prefeito e no dia de protocolar o pedido eu não 

fui, mas graças a Deus Itapira foi comtemplada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Saúdo a todos com um boa 

noite. Houve, na sexta feira passada, a inauguração da Comunidade Terapêutica Estrela da 

Manhã e foi muito bom. Graças a Deus Itapira possui uma casa de recuperação feminina. 

Abrigará 12 mulheres, sendo que já possui 4. Vamos trabalhar com a evangelização. O 

pessoal está trabalhando com evangelização e terapias. Creio que essa casa de recuperação 

crescerá muito em nossa cidade. Agradeço, primeiramente, a Deus e a todos aqueles que 

participaram, direto ou indiretamente, para que essa obra se concretizasse. Estamos 

recebendo o apoio das igrejas e das autoridades. Isso é muito bom. É um trabalho muito 

sério. Houve a reunião dos nobres edis. Foi uma reunião positiva onde o Dr. Urbini 

esclareceu os questionamentos. Pena que os vereadores Marquinhos, César e Dr. Rafael não 

ficaram na reunião. Em relação a uma indicação, gostaria de dizer que a mesma faz 

referência a iluminação do Machadinho e do Tanquinho. Já conversei com o prefeito. Se 

Deus quiser, em breve teremos alguns pontos de iluminação nesses bairros. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Venho a esta tribuna para dar uma explicação para a população Itapirense sobre o 

que aconteceu hoje nesta Casa de Leis. Havíamos combinado de fazer a reunião 

convocando o Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e para a nossa surpresa eu, o 



Marcos e o César tivemos a infelicidade de os nobres vereadores da situação tirarem a 

imprensa e o público que poderia estar presente nesta Casa de Leis para ouvir aquilo que o 

Secretário iria nos falar com relação ao requerimento, no qual nós solicitávamos a sua 

presença. Vejo uma postura lamentável. Não tem nenhuma fundamentação legal, tanto na 

Lei Orgânica do nosso município como no Regimento Interno da Casa. A postura dos 

nobres vereadores da situação, que há duas semanas fizeram um discurso alegando que não 

temiam nada e que tudo era às claras, infelizmente, hoje não aconteceu. O fato de não 

mostrar transparência e tirar a imprensa e as pessoas que poderiam estar presente, 

infelizmente, demonstra, mais uma vez, uma falta de compromisso com a população 

Itapirense. É uma falta de transparência e uma falta de respeito porque nós vereadores 

estamos aqui representando a população. Nós, baseados no artigo 28º da Lei Orgânica 

Municipal, já recebemos a presença da Secretária de Educação, juntamente com os 

estudantes, quando discutíamos com relação ao subsídio. Então, o mesmo requerimento se 

baseava, Marquinhos, no artigo 28º da LOMI, onde o nobre vereador Maurício, líder do 

prefeito, achou que deveria ser com portas fechadas e escondido da imprensa e do público. 

Como foi uma reunião da bancada da situação nós repudiamos veementemente a postura 

dos vereadores da situação. Ela poderia ter sido feito no gabinete do prefeito. Nós saímos 

da reunião porque discordamos da postura dos vereadores. O artigo 28º da LOMI não fala 

que deveria ser com portas fechadas. Não tinha nada com relação a segredo de justiça no 

requerimento. Repudio veementemente a postura dos nobres vereadores. Infelizmente 

tínhamos questionamentos que não foram respondidos. Queríamos que a imprensa e a 

população estivessem presentes. Os questionamentos vieram dos cidadãos. É uma postura 

totalmente infantil e que não se baseia em nenhuma legislação. A convocação do Secretário 

deve ser com portas abertas para a população participar. Acho que a população não foi 

atendida. Isso demonstra uma total falta de transparência, tanto dos vereadores como da 

administração. Lamento a presença do Secretário nesta Casa porque tenho certeza que ele 

também ficou constrangido. A saída nossa foi em nome da população. O discurso que 

vossas excelências fizeram há quinze dias vem ao desencontro do requerimento. 

Continuamos com as mesmas perguntas. Simplesmente foi somente esclarecedor para o 

grupo, no qual vossas excelências representam nesta Casa de Leis. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todos. Sobre 

essa questão da reunião, somente gostaria de falar que os três vereadores que lá estiveram 

queriam aparecer. Qual imprensa estava lá? O Jornal Tribuna, que é do lado deles. Alguém 

da população vê o Jornal Tribuna falar bem da administração? Nunca. Querem aparecer. O 

Secretário estava lá. Quer fazer circo? Por que não chamaram todos os órgãos de imprensa? 

Não temos nada a esconder. A realidade é essa. Fizemos a nossa parte. Outro assunto que 

gostaria de falar faz referência a minha pessoa. Todos sabem que sou suplente do vereador 

Carlos Jamarino. Quero agradecer os grandes colaboradores desta Casa de Leis. Quero 

agradecer o Thiago, um grande parceiro nesta Casa de Leis, o Paulinho, o Dido, o Osmar, a 

Karen, a Fátima, a Edna, o Beto e o Elias. Muito obrigado por tudo o que fizeram. Fico 

tranquilo, pois aprendi muito com essa passagem. Tenho certeza que meus eleitores foram 

atendidos. Quando entrei na vida pública tinha o intuito de ajudar minha cidade. Tenho 

certeza que a cidade está ganhando muito com a atual administração. O trabalho do 

vereador é muito importante para o prefeito. Agradeço todos os vereadores da base. Sem 



vocês, acredito que o prefeito não conseguiria fazer uma boa administração. Não poderia 

deixar de agradecer o Deputado Barros Munhoz, pois sempre que Itapira necessitou de seus 

trabalhos, de imediato, ele atendeu. Sempre vou estar do lado da administração porque ela 

está fazendo a diferença. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.” A seguir, o Sr. 

Presidente DÉCIO DA ROCHA CARVALHO diz o seguinte: “Da mesma forma, esta 

presidência também gostaria de agradecer você, Machado, pela lealdade diante do grupo e 

o seu apoio para a minha presidência. Gostaria de agradecer a você. Estamos de portas 

abertas. Pode continuar conosco. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar a respeito da 

reunião. Ela aconteceu e a meu ver foi atendido o que se esperava. A única coisa que 

aconteceu foi uma divergência sobre a presença da imprensa, sendo que o Regimento não é 

claro sobre o assunto. No final ficou decidido pela maioria que a imprensa poderia 

participar, mas os colegas não voltaram na sala. Queria deixar o meu ponto de vista. 

Quando estou em uma sala para um debate não abandono-a mesmo com sinal de protesto. 

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

“Boa noite a todos. Primeiramente os assuntos que tenho a tratar fazem referência a alguns 

falecimentos. São pessoas que trabalharam e ajudaram a nossa cidade. Queria falar da Dona 

Domingas que viveu 100 anos. Tanto que trabalhou por seus semelhantes como enfermeira, 

muitas pessoas acabaram conhecendo-a. Também deixo registrado meus sentimentos a Sra. 

Lucy Vitor dos Santos. Foi moradora da Fazenda do Martinzão. Foi uma grande pessoa que 

ensinou os caminhos da vida aos seus alunos. Deixou grandes ensinamentos aos seus 

semelhantes. Em relação a Sra. Theresinha e sua filha Ana deixo registrado o meu profundo 

sentimento de pesar devido ao acidente que ceifou a vidas dessas duas pessoas. São de 

famílias tradicionais de nossa cidade. Sempre trabalharam em prol de nossa cidade. Essa 

tragédia ceifou a vida da mãe e filha. São assuntos tristes, mas que devem ser lembrados 

nesta Casa. Em relação aos festejos de São José realizados no bairro de Barão Ataliba 

Nogueira, gostaria de parabenizar o padre Bruno, assim como todos aqueles que 

colaboraram para que o evento se concretizasse. Quanto a reunião com a participação do 

Guto Urbini, cheguei na reunião e constatei que os vereadores Rafael, Marquinhos e César 

estavam saindo da sala. Adentrei na sala e permaneci até o final. O Dr. Guto fez uma 

elucidação do caso e trouxe consigo os processos administrativos para análise. Gostaria de 

parabenizar o Luiz Machado por exercer o cargo de vereador. Também gostaria de 

agradecê-lo pelo apoio quando era presidente desta Casa. O senhor sempre será bem vindo 

nesta Casa. Parabéns. Quanto as obras realizadas nas imediações do campo da Vila Dr. José 

Secchi, é um pedido do ano passado, mas as obras estão sendo concretizadas. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Gostaria de abordar a respeito da reunião. Inicialmente tivemos um 

requerimento aprovado por esta Casa em relação a vinda do Secretário. O Secretário Guto 

Urbini esteve presente nesta Casa às 15:30 onde deu início a reunião. Quando começou a 

discussão a respeito da presença da imprensa, isso foi em virtude do artigo 28º da LOMI. 

Decidiu-se, por força de maioria, que seria sem a imprensa. Aliás, nenhum meio 

jornalístico foi convidado para essa reunião. Seria injusto com os outros jornais. 

Obviamente que os vereadores da oposição convidaram o jornal de interesse por motivos 

óbvios. Porém, o que quero abordar não é a vinda da imprensa, mas o ato. Estávamos com 



o Secretário de Assuntos Jurídicos. O requerimento foi lido, aprovado e dizia que queria 

esclarecimentos à edilidade dos vereadores Rafael, Marcos e César. Digo a vocês que 

quando tenho um problema à minha frente, discuto e enfrento. A saída acovardada não 

mostra a solução a ninguém. Fugir de um problema não é, em momento nenhum, estar se 

manifestando a favor da população. Se existiu uma situação, na qual houve divergência e 

por força de maioria estabeleceu aquela maneira, é obrigação daquele que fez o 

requerimento estar ali. Os maiores interessados, segundo o próprio requerimento, foram 

embora. Ora, não é o esclarecimento que vossas excelências gostariam? O Secretário estava 

sentado e pronto para esclarecer toda e qualquer dúvida. O simples fato da imprensa não 

estar, acabou-se esvaindo a coragem desses vereadores. Não dá para compreender. A 

motivação para questionar é a imprensa? Ninguém iria proibi-los de dar uma declaração 

fora da reunião. Em momento nenhum foi cerceado o direito de questionar o Secretário. 

Aliás, quando os vereadores se levantaram e quiseram sair decidimos chamar a imprensa. 

Como crianças que choram, acabaram saindo. É essa a atitude de um vereador? Ou isso foi 

orquestrado? Até agora não consegui entender. Se existiam tantos questionamentos e o 

Secretário ali estava, por que não o fizeram? Tiveram a oportunidade. Era o Secretário e o 

vereador. A atitude de fugir é que eu repudio. Não enfrentar o problema face a face, isso 

sim mostra para mim o caráter de cada um. Quando estou frente a frente a um problema, 

subo a esta bancada e enfrento. Pode ser duro ou não, mas eu enfrento. Para mim é golpe 

publicitário. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

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

minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. 

Presidente declara encerrado o Pequeno Expediente 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 2ª Sessão Solene, realizada no dia 16 de Abril de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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 Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos 

recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de março/2015. Autoria. Décio da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril 

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

Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0040/2015.- Em que o 

Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina estradas vicinais de Comendador Antonio Baptisttela, e Marcos Rafael de 

Moraes Pinto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0041/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

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

celebrar convênio com a Associação dos Amigos do Basquete de Itapira - AABI. A seguir, 

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

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0042/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Inclui o 

Parágrafo Único ao artigo 2º da Lei nº 5.226, de 06 de fevereiro de 2014. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0043/2015.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Revoga a Lei nº 4.341, de 19 de setembro de 2008. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0044/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Extingue o Centro de Educação Infantil - CEI "Prof. Alith Maria Noris Junqueira". 

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

28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei passamos às Emendas. 8º) Emenda Aditiva de nº. 002/2015 ao Projeto de Lei nº 

34/2015.- Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 55/2015.- Ao Projeto de Lei nº 39/2015.- 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 39/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Denomina prolongamento da Rua Odete Malandrim 

Barel", 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 28 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0075/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Carlos Humberto Longo, mais conhecido como Italiano. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0077/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Laércio Coram. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

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

0078/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Domingas Artuzo Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0079/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Theresinha Cavenaghi da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

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

0080/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Rosa Pereira da Silva Pedroso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Prof. Lucy Victor dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 17º) 

Requerimento nº. 0078/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Edith Pereira Trajano, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 0079/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Sebastiana Tenório 

Felício, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de abril. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 0080/2015.- Voto de Congratulação com a Comunidade 

Terapêutica Estrela da Manhã, em nome da presidente Mara Regina Delavia, pelo início 

das atividades em nosso município. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

0081/2015.- Voto de Congratulação com a empresa Nutron - Cargil Alimentos, em nome 

do presidente Celso Mello, pelos 10 anos de atividades em nosso município. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 0082/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de 

Planejamento, solicitando cópia dos processos das famílias sorteadas que não preencheram 

os requisitos do Programa Minha Casa, Minha Vida, referente ao Conjunto Habitacional 

Funabashi Oshio. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 82/2015. 

Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0083/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento, 

solicitando a lista das famílias contempladas no Programa Minha Casa, Minha Vida, 

referente ao Conjunto Habitacional Funabashi Oshio. 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.) Estamos recebendo várias 

suposições. Algumas pessoas estão sendo favorecidas e outras desfavorecidas. Se a 

administração preza pela transparência, acho que a matéria deveria ser aprovada. Peço para 

que os vereadores votem favorável a matéria. É uma forma de analisar os critérios. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 83/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0084/2015.- 

Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando cópia do processo licitatório e 

do contrato de terceirização de médicos no Pronto Socorro do HM. Autoria. Rafael 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Quando houve o contrato emergencial e posteriormente a 

terceirização do Pronto Socorro do Hospital, havia solicitado informações quanto ao 

contrato e aos critérios da licitação. Foi feito e rejeitado neste plenário. Procurado por 

algumas pessoas que trabalham no Hospital fui tomado pela surpresa de que na data de 

ontem a Secretaria Municipal de Saúde, de forma unilateral, anulou o contrato com a 

empresa que havia vencido a licitação. Então, surgem algumas indagações e alguns 

questionamentos com relação ao fato da anulação do processo. É nesse sentido. É uma 

forma de sabermos qual o teor e o motivo dessa anulação. Fiz esse mesmo pedido há mais 

de um ano, mas acabou sendo rejeitado. Peço o voto favorável de todos os vereadores. 

Obrigado.” 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 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 0085/2015.- Voto de Congratulação com os integrantes da Comissão 

Organizadora da Festa de São José, extensivo aos moradores de Barão Ataliba Nogueira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 0086/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Elete 

Stringuetti Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0087/2015.- Requer da Secretaria 

Municipal de Educação, informação quanto ao prazo de pagamento dos subsídios atrasados 

aos estudantes universitários. 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 28 de 

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

0088/2015.- Voto de Congratulação com a Agência The Models, em nome de Williane 



Cassimiro, pelo brilhante trabalho realizado com modelos, através de concursos e eventos 

de grande destaque nacional. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. Todos os Senhores 

Vereadores A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Indicação nº. 00110/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública da 

cidade de Prof. Maria Lourdes Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00111/2015.- Sugere instalação 

de redutor de velocidade tipo lombada nas proximidades do cruzamento das ruas Major 

David Pereira e Francisco Citrângulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00112/2015.- Sugere estudos 

para disciplinar o trânsito nas ruas José Pereira e Ipiranga, uma vez que existem três 

instituições de ensino nas proximidades. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00113/2015.- Sugere 

estudos para dotar-se de iluminação pública os bairros do Machadinho e Tanquinho. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00114/2015.- Sugere doação de áreas no 

Cemitério da Paz voltadas para construção de capela e sala de adoração. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) 

Indicação nº. 00115/2015.- Sugere limpeza, roçagem e melhorias que especifica na Creche 

"Josepha Eliseu da Silva", no Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 

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

00116/2015.- Sugere construção de calçada em área verde próxima a Creche "Josepha 

Eliseu da Silva", no Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00117/2015.- Sugere construção 

de bueiro na Rua Joaquim Firmino, imediações do Laboratório Exato, no Jardim Soares. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00118/2015.- Sugere execução de limpeza debaixo da ponte 

sobre o Ribeirão da Penha, localizada na Rua Silvio Galizone, Cubatão. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Indicações passamos ao Parecer. 37º) PARECER nº. 56/2015.- Ao Projeto 

de Lei nº 41/2015.- 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 41/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 



Municipal a celebrar convênio com a Associação dos Amigos do Basquete de Itapira - 

AABI.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por 

exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

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

proceda a leitura dos Ofícios: 38º) Secretaria Municipal de Educação de Itapira: 

Resposta em atenção ao Requerimento nº 41/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 132/2015: Resposta em atenção à 

Indicação nº 67/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 

Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 134/2015: Resposta em atenção à Indicação nº 45/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 135/2015: Resposta em atenção à Indicação nº 68/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 42º) Francisco de Assis Trevelin: Manifestação de agradecimento devido a 

elaboração do Voto de Pesar da Sra. Lelioza de Freitas Trevelin. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 43º) Câmara de Penápolis: Transmite o teor do requerimento verbal de autoria 

do vereador Reginaldo Sacomani, proferido e aprovado na sessão de 30/03/2015.  

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. O meu 

voto na primeira votação foi contra e continuará sendo contra na segunda votação. Podemos 

ver o que está ocorrendo na rede municipal de ensino. Algumas coisas não poderiam ser 

exigidas dos servidores. Votei favorável muitos projetos do prefeito, mas esse como 

envolve uma enorme classe, votarei contra. Peço o voto contra de 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 05/2015. 

Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0039/2015.- Denomina 

prolongamento da Rua Odete Malandrim Barel. 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 39/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 



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

Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0041/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com a Associação dos Amigos do Basquete de Itapira - AABI. Autoria: 

José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse projeto vem para fazer os repasses. Sabemos que 

caso levarmos ao pé da letra esse projeto não poderia ser votado na data de hoje. Sabemos 

da idoneidade da associação. Portanto, o meu voto é favorável. Sabemos das pessoas que 

possuem boa índole. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” Não havendo nenhum 

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

de Lei nº 41/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: 

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril 

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

Requerimento nº 0075/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Administração, 

solicitando informações quanto à implantação do Plano de Cargos e Carreiras. Autoria: 

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

Donizete Lopes requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

adiada por 21 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 21 DIAS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0080/2015.- Voto de Congratulação 

com a Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã, em nome da presidente Mara Regina 

Delavia, pelo início das atividades em nosso município. Autoria: Joilson Batista Militão da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0084/2015.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando cópia do processo licitatório e do contrato de 

terceirização de médicos no Pronto Socorro do HM. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0087/2015.- Requer da Secretaria 

Municipal de Educação, informação quanto ao prazo de pagamento dos subsídios atrasados 

aos estudantes universitários. 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.) Fui até a Secretaria e fiquei sabendo que a primeira parcela 

será paga no dia 30. Sabemos que as demais parcelas ficarão para trás. Cabe ressaltar que o 

transporte é pago até o dia 10 de cada mês. Os estudantes estão sendo prejudicados. Muitos 

recorrem aos seus pais e até mesmo a financiamentos bancários. A Prefeitura deveria pagar 

com juros, pois o dinheiro está parado em algum lugar. É uma forma de fazer justiça aos 



estudantes. As parcelas não podem atrasar. Esses estudantes podem se transformar em 

importantes profissionais no futuro próximo. Eles merecem incentivos. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Recordo-me muito bem que durante a campanha eleitoral em 2012 tive a 

oportunidade de estar junto ao prefeito dentro dos ônibus na saída da cidade discutindo a 

situação do subsídio e dos benefícios. Outros vereadores também foram na época. Estamos 

há dois anos e quatro meses fazendo um requerimento pedindo informações sobre o porquê 

não está sendo cumprido o pagamento do subsídio dos estudantes universitários de nosso 

município. É esse o tratamento que a administração está dando para os universitários. Está 

no orçamento do município o subsídio dos estudantes, Marquinhos. Está no orçamento de 

2015. Temos que analisar que formam-se uma quantidade de universitários e entram uma 

quantidade de universitários. Isso é uma média. Se esse dinheiro está no orçamento, 

acredito que o mesmo deve ser disponibilizado. Observei nos anos de 2014 e 2015 que o 

subsídio estava no orçamento. Devemos saber onde o dinheiro está sendo empregado. Essas 

cobranças com relação ao atraso do subsídio se deve por constar no orçamento de 2015... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Ocorreu um corte de mais ou 

menos 40% de estudantes que não conseguiram atingir a faixa etária de salário. Mesmo 

cortando esses estudantes ainda conseguiram atrasar as parcelas. É uma coisa inexplicável... 

Continuando o orador: Devem explicar o corte e também o atraso das parcelas. Foi 

promessa de campanha, pois manteriam o que estava sendo ofertado e ofereceriam mais 

benefícios. Essa é a melhora depois de 2 anos e quatro meses? Em minha visão, não é. Por 

que o dinheiro do orçamento ainda não foi aplicado? Por que não explicam essa situação 

para os alunos? Somos cobrados todos os dias porque a Prefeitura não deposita o dinheiro 

na data correta. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Abril de 

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

nº 0088/2015.- Voto de Congratulação com a Agência The Models, em nome de Williane 

Cassimiro, pelo brilhante trabalho realizado com modelos, através de concursos e eventos 

de grande destaque nacional. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 88/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de parabenizá-los pelo enorme 

esforço. Itapira fica muito contente com essa situação. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 


