
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 de maio de 2015. Presidente: DÉCIO 

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

Secretário "Ad Hoc": JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 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. Acho que a pressa seria 

para irem à festa. Começaram a sessão antes das 19:45, hora que consta no Regimento 

Interno da Câmara Municipal. Mostro sim, vereador. O senhor deveria estar com o seu 

Regimento nas mãos. O senhor é um médico e sabe interpretá-lo muito bem. Agora estou 

falando. Não atrapalhe. Venho a esta tribuna para cobrar medidas e agradecer sobre alguns 

serviços realizados. Quero agradecer em relação a uma rotatória que está sendo feita na 

Mauro Simões, proximidades do Ginásio de Esportes Coutinho. Foi indicação deste 

vereador, aprovada pelos demais vereadores, que se tornou realidade. Espero que outra 

rotatória também seja construída na Rua Brás Aires com a José Pereira. É a primeira 

indicação desse vereador. Todos os vereadores aprovaram em 2013, mas até o presente 

momento nada foi feito. Nos mesmos moldes em que foi solicitada a construção da 

rotatória na Mauro Simões, também gostaria de solicitar a construção na Rua Brás Aires 

com a José Pereira. Vamos torcer. Essas cobranças estão vindo desde o ano de 2009. 

Espero que saia do papel. Agradeço em relação a limpeza que se iniciou na Rua Silvio 

Galizoni com a Avenida dos Italianos. Não é somente fazer a limpeza. A localidade 

também necessita de um trabalho mais intenso, pois muitos usuários de drogas frequentam 

a localidade. Cadê a parte social para tomar alguma providência? Faço um apelo para que a 

parte social tome alguma providência. Empurrar com a barriga não dá. A parte da 

Segurança também deveria tomar alguma providência. É uma forma de inibir a 

criminalidade. Na próxima semana entrará uma indicação relacionada aos motoristas de 

topiques. Muitos não conseguem estacionar defronte as escolas públicas. É uma situação 

que põe em risco os alunos da municipalidade. Fiquei sabendo que os ônibus podem deixar 

as crianças mais cedo nas escolas. Somente as topiques não podem. Gostaria de saber se 

essa situação é real. Peço a igualdade para todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria 

de deixar um pedido para a Secretaria de Saúde e que o líder do prefeito encaminhasse o 

pedido desse vereador. O pessoal do Eleutério tem questionado a respeito dos médicos. 

Qualquer atendimento, as pessoas devem vir até o Hospital Municipal porque o colega de 

trabalho está de férias. Vejo a necessidade e a importância de se planejar. A população do 

Eleutério e imediações, quando se ausenta o professional da Saúde, acaba sendo 

prejudicada. Deveria existir um planejamento para repor a falta desse tipo de profissional. 

Também trago nesta noite na condição de vereador que esse Governo Municipal, em minha 

visão, tem deixado muito a desejar, principalmente com aquilo que é propagado e aquilo 



que tem feito de cobranças ao contribuinte Itapirense. Nesta noite haverá mais um aumento 

na tarifa de água. Como vereadores temos o dever de fiscalizar aquilo que foi feito. Trago 

nesta noite imagens do Hospital Municipal, mais precisamente do local da reforma no 3º 

andar. As janelas estão caindo no Hospital Municipal. É um local que há menos de 9 meses 

foi inaugurado por essa administração. Obra essa que o líder do prefeito propagou nesta 

tribuna no valor de quase 6 milhões. Esse setor que passou por reforma está caindo. Isso 

aqui são as ferragens das paredes da janela. Tenho certeza que o deputado Barros Munhoz 

não sabe disso. Caso soubesse, tenho certeza que o mesmo teria dado uma ordem para 

concertarem. É vergonhoso. As pessoas que lá estão, assim como os pacientes, perguntam o 

seguinte: “É esse o lugar que passou por reforma? De que forma foi feita essa reforma?” 

Essa empresa deveria ter ido até lá para arrumar quando o problema começou. Está no 

contrato. Está pior do que estava, em minha visão. Trabalho lá duas vezes por semana. As 

pessoas e os pacientes que estão lá questionam sobre o problema. Acho que as pessoas 

internadas... Em minha visão foi uma forma porca e que jogou dinheiro fora. Estou errado? 

Está aqui para os vereadores da situação analisarem. Vocês estiveram na inauguração. 

Todos foram na inauguração. Voltem amanhã para constatar a situação de perto. Daqui há 

alguns dias o Paganini vai inaugurar outra ala. Vai inaugurar outra ala e reformar outra que 

já passou por reformas. Itapira não planta dinheiro. Parabenizo o deputado por ter 

conquistado essa verba através do Governo do Estado, mas tenho certeza que ele não sabe 

da situação. Peço para os vereadores da situação, em nome da oposição, eu, César e 

Marquinhos, para constatar a situação de perto. Vocês verão a situação que se encontra o 

setor que vossas excelências inauguraram há menos de nove meses. É uma situação que 

deve ser explicada. Tenho certeza que nenhum contribuinte Itapirense vai conseguir 

entender as justificativas que o Paganini, a Secretária de Saúde e o líder do prefeito forem 

disponibilizar. Espero que ele venha a esta tribuna e fale. A situação está caótica. 

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

“Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar que nesse final de semana estivemos 

visitando algumas obras. Passei pela creche do Idoso situada no bairro Flávio Zacchi. 

Foram solicitadas algumas melhorias quanto a iluminação daquela localidade. Faltam os 

novos bancos e o playground, mas já estive conversando com o prefeito e o diretor da pasta, 

Sr. Fifo, para resolver a situação. Tão logo os brinquedos serão colocados para as crianças. 

Passei pelos bairros José Tonolli e Eleutério. Ocorreu uma reunião de trabalho entre os 

moradores de Eleutério muito festiva. Os alunos que estão realizando o projeto da música 

fizeram suas apresentações. Foi muito bonito a integração entre os alunos e a Banda Lira. 

Nesses 106 anos de existência a Banda possui mais de 700 alunos, envolvendo entidades, 

escolas e associações de bairro. Isso é muito importante. A bancada de vereadores esteve 

junto ao prefeito para a realização da assinatura do convênio no município de São Paulo. O 

Governador de São Paulo também esteve presente. É mais uma melhoria nas redes de 

esgotos de Itapira. A questão do saneamento básico é muito importante. São pessoas que 

pensam no Meio Ambiente. São muitas conquistas para Itapira em tempo recorde. Entre 

outras, gostaria de agradecer a presença do Sr. Fernando Odriozolla. Trabalhou muitos anos 

na ouvidoria do Hospital Municipal. Atualmente é funcionário federal e chegou o momento 

de sua aposentadoria. Hoje estamos nesta Casa para fazer essa homenagem a você. 

Parabéns. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 



JAMARINO: “Boa noite a todos. Gostaria de trazer alguns dados de um convênio que o 

município tem com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Essa situação não é 

muito divulgada no município. Ela se refere ao convênio com o Banco do Povo Paulista. É 

um banco praticamente com um banco comercial estabelecido com valores financeiros do 

município. Esse convênio já existe há 10 anos. Não havia certa divulgação. Depois de uma 

reestruturação que a administração fez, em termos de treinamento para os servidores que ali 

trabalham, gostaria de apresentar alguns números aonde vem gerando emprego e renda 

àquelas pessoas microempreendedoras ou autônomas com ou sem empresa estabelecida. No 

ano de 2014 fechamos com 131 contratos com o Banco do Povo Paulista. Foi uma injeção 

financeira de R$ 809.500,00. Esse valor foi investido dentro do município de Itapira através 

de 131 contratos. O valor do financiamento se estende até 36 meses com valores de R$ 

200,00 até R$ 20.000,00 com uma taxa de juros de 0,35% ao mês. É um tipo de trabalho 

muito importante que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos. Fechando os 

4 primeiros meses de 2015 chegamos a 58 contratos com valor investido de R$ 325.000,00. 

Muitos desses contratos são pessoas que terminaram o financiamento no ano passado e 

voltaram a fazer um novo empréstimo estabelecido de maneira mais consolidada no 

mercado. A título de informação, no ano de 2013 foram investidos R$ 273.000,00 e no ano 

de 2012 R$ 172.000,00. Podemos analisar uma crescente muito importante em relação ao 

investimento que vem gerando renda e emprego aos pequenos empreendedores. São 

pintores, cabeleireiros, donos de bar e assim por diante. São pessoas que possuem muita 

dificuldade em buscar investimentos financeiros. O Banco Paulista vem disponibilizando 

esse tipo de oportunidade à essas pessoas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

gostaria de falar a respeito da taxa da água. Em um momento oportuno, acredito que 

podemos discutir melhor. Fico entristecido com a situação pronunciada pelo Dr. Rafael 

sobre o 3º andar do Hospital. Em alto e bom tom ele disse que está pior do que estava. Não 

acredito, doutor, que você tenha frequentado o 3º andar. Fui lá, não tantas vezes quanto o 

senhor, e as reformas realizadas naquele andar foram maravilhosas. O 3ºandar dignifica o 

cidadão Itapirense. Ele pode apresentar problema estrutural? Sim, mas esse problema 

estrutural já foi visto pela administração. A empresa já foi notificada. O senhor vai me dizer 

que o Paganini foi até lá e quebrou a janela do 3º andar? Peço o respeito, nobre vereador, 

porque quando você esteve nesta tribuna ninguém te interrompeu. Há poucos instantes 

estive conversando com alguns colegas profissionais e o carinho que possuo por aquele 

Hospital... Não sou nativo de Itapira, mas vim para cá com seis meses de idade. Morei ao 

lado do antigo João Simões, onde tinha um campo de futebol e atualmente é o Hospital. 

Aos profissionais da Saúde meus parabéns, pois hoje é dia 12 de maio. Todos os 

profissionais que trabalham naquele local possuem enorme carinho pelo Hospital. 

Discutimos sobre situação financeira e disparidade entre rede básica e Hospital. Ainda falei 

que muitos profissionais que ali estão trabalham e amam aquilo que fazem. A reforma 

conduzida dentro daquele 3º andar pode ter suas peculiaridades, mas classificá-la como pior 

do que estava? Gostaria que qualquer cidadão Itapirense julgasse. Esse jeito que o senhor 

está falando sobre o Hospital parece que a reforma foi feita de modo desastroso. 

Sinceramente, doutor, aquilo que vejo não é desastroso. Vejo muitos funcionários falando 

do orgulho em trabalhar em um local reformado. Se o senhor tem noção da realidade 



pública, acredito que você observará a situação dos hospitais da região. O sistema de Saúde 

de Itapira possui 15 Unidades Básicas e um Hospital com 3 andares. Temos, ainda, a Casa 

da Gestante e um Centro de Especialidades Médicas. São várias situações benéficas. Agora, 

denegrir a imagem de um Hospital Municipal por um problema que a empresa por ter feito 

ou mal feito... Se o prefeito não tomar medidas, tudo bem. Obviamente existem trâmites 

burocráticos para que o problema seja sanado. A empresa pode ser punida. Existiu um 

contrato. Parece-me que o senhor não tem raiz afixada nesta cidade. Eu tenho, pois amo 

aquele hospital e a nossa cidade. Denegrir o Hospital é a mesma coisa que ofender os 

profissionais que lá trabalham. Parece-me que o senhor não frequentou aquele hospital 

anteriormente a reforma. A única coisa que o senhor sabe fazer é alvejar. É uma vergonha o 

senhor vir aqui para falar isso. 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. A seguir, o Sr. Presidente Décio da Rocha Carvalho informa que 

regimentalmente passará à eleição do 2º Secretário e para tanto solicita que os eventuais 

candidatos se manifestem. A seguir, os Vereadores Srs. JOILSON BATUSTA MILITÃO 

DA SILVA e MARCOS PAULO DA SILVA se declaram como candidatos ao cargo de 2º 

Secretário do Legislativo Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da 

palavra, esta presidência solicita ao 1º Secretário para que proceda a chamada dos Srs. 

Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: declara o voto para o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO 

DA SILVA; CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto para o Vereador 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

ABSTENÇÃO; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto para o Vereador 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA; JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: declara o voto para o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA; 

JULIANO FELICIANO: declara o voto para o Vereador JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA; MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto para o Vereador 

MARCOS PAULO DA SILVA; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto 

para o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA; PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: declara o voto para o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto para o Vereador MARCOS 

PAULO DA SILVA. Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos 

candidatos a Presidência informa que o Vereador JOILSONA BATISTA MILITÃO DA 

SILVA foi eleito com 7 (sete) votos e o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA 

totalizou 02 (dois) votos. Portanto o Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA é 2º Secretário da Câmara Municipal de Itapira. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

do 1º Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) 

Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de Abril de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de Maio 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 Decreto Legislativo. 2º) Projeto de Decreto 



Legislativo nº. 004/2015.- Em que o Sr. Décio Da Rocha Carvalho submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna 

Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2014/2015. 

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

12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos 

de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de 

Lei nº. 0046/2015.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera o § 3º do art. 1º da Lei nº 5.147, de 22 de agosto de 

2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos às Emendas. 4º) Emenda Modificativa e Supressiva de nº. 

001/2015 ao Projeto de Lei nº 30/2015.- Altera e suprime dispositivos do Projeto de Lei nº 

30/2015, que institui no âmbito do Município de Itapira a Política de Identificação, 

Catalogação, Recuperação e Proteção de Nascentes de Água e dá outras providências. . 

Autoria: Comissão Justiça e Redação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

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

dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 59/2015.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

08/2015.- 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 08/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta e 

extingue cargos na área da Saúde 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 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 60/2015.- Ao Projeto de Lei nº 40/2015.- 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 40/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Denomina estradas vicinais de Comendador Antonio 

Baptisttela, e Marcos Rafael de Moraes Pinto", 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, 

opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo 

tributa aos honrosos homenageados, Comendador Antonio Baptisttela e Marcos Rafael 

Moraes Pinto, que em vida muito contribuíram com o progresso do Município e merecem 

ter seus nomes perpetuados nas vias públicas de Itapira. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 61/2015.- Ao 



Projeto de Lei nº 44/2015.- 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 44/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Extingue o Centro 

de Educação Infantil - CEI "Prof. Alith Maria Noris Junqueira", 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 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 62/2015.- Ao Projeto de Lei nº 45/2015.- 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 45/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o reajuste de 5% na tarifa de água e esgoto 

cobrados pelo SAAE, em caráter excepcional", após minudentes e acurados estudos sobre o 

teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

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

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

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

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

para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de Maio 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. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0092/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neusa 

Terezinha Pereira. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Apparecida de Lima Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0094/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Ruth Carpi 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Lucas Vitório Cavallaro Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 



de Pesar nº. 0096/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Ribeiro da 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0097/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Claudino de Melo Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

12 de Maio 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. 15º) 

Requerimento nº. 0098/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Terezinha Rodrigues 

Moreira, mais conhecida por "Tera Cabelereira", pelo transcurso de seu aniversário de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 0099/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Therezinha de Oliveira Giomo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00100/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Izabel Carbonari Botero Salgado, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 

00101/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Olívia Mantuan Riberti, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 09 de maio. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00102/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Rafael Cassimiro de 

Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de maio. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento nº. 00103/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Elza 

Gavrielides Amâncio de Camargo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

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

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio 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, a suspensão 

dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação 

de quórum, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes do Expediente. 21º) Requerimento nº. 00104/2015.- Voto de 

Congratulação com a comunidade católica do Tanquinho, pelo sucesso da festa em Louvor 

à Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 



Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00105/2015.- Voto de Congratulação 

com a comunidade católica da Vila Dr. José Secchi, pelo sucesso da festa em Louvor a São 

José Operário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00106/2015.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, informações quanto ao destino que foi dado aos braços de luz retirados da Rua 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Elaborei esse requerimento no 

sentido de solicitar explicações. Foi trocada a iluminação pública de onde estava bem 

iluminado, sendo que vários pontos do município não possuem iluminação. A Rua 

Minervina é exemplo disso. Já solicitei providências, mas até a presente data nada foi feito. 

Esses braços que foram retirados da Rua da Penha poderiam ser colocados em outros 

locais. Caso eles necessitassem de algum reparo, acredito que somente o banho de zinco 

deixaria os mesmos em boas condições de uso. Peço a colaboração de todos os vereadores. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 00107/2015.- Requer oficiar a presidência do SAAE, 

solicitando informações quanto a instalação de três hidrômetros na Brind-Art, empresa do 

prefeito José Natalino Paganini. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

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

00108/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 160/14, 

que versa sobre o asfaltamento da Vila Maria. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

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

Vila Maria possui várias ruas. Muitos carros passam pela localidade. Inclusive, o Jornal 

Tribuna de Itapira publicou uma reportagem a respeito das reclamações dos moradores. 

Muitas pessoas me cobram a respeito do assunto. Eles pagam IPTU. Portanto, os moradores 

daquela região merecem algo digno. Peço a colaboração de todos. Cabe ressaltar que esta 

Casa aprovou o financiamento que envolve o recapeamento de vias públicas. Obrigado.” A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00109/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação n° 290/14, que versa sobre a instalação de iluminação pública no bairro dos 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quando fui cobrado o Carlinhos era 

presidente desta Casa. O Carlinhos entrou com uma indicação e a mesma foi aprovada. 

Após a aprovação da matéria, acredito que todos se tornaram autores da mesma. Por esse 

motivo vim a esta tribuna para cobrar a situação. Peço a colaboração de todos. Caso o 

cronograma for enviado a esta Casa, acredito que todos terão melhores informações em 

mãos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

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



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00110/2015.- Voto de Congratulação com os 

profissionais de Enfermagem, pelas comemorações alusivas ao dia 12 de Maio, Dia do 

Enfermeiro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00111/2015.- Voto de Congratulação 

com os profissionais de Serviço Social, pelas comemorações alusivas ao dia 15 de Maio, 

Dia do Assistente Social. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00127/2015.- Sugere 

estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre no bairro de Eleutério. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) 

Indicação nº. 00128/2015.- Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar 

livre em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00129/2015.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de Irene Aparecida Ferreira Marques. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 

00130/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público de Elvira Crivelaro Orcini. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Indicação nº. 00131/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao 

Departamento de Trânsito, estudos para disciplinar o trânsito nas estradas rurais do 

município. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00132/2015.- Sugere estudos para dotar-se de 

iluminação pública o bairro dos Limas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00133/2015.- Sugere a 

instalação de um ponto de ônibus na Rua Major João Manoel, defronte a Loja da Geny. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Indicação nº. 00134/2015.- Sugere execução de recapeamento asfáltico 

nas ruas do Conjunto Habitacional Gal. Euclides Figueiredo e Penha do Rio do Peixe, que 

ainda não receberam tal melhoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00135/2015.- Sugere melhorias 

na quadra poliesportiva da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00136/2015.- Sugere instalação 

de redutor de velocidade tipo lombada na estrada dos Limas, em local que especifica. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 00137/2015.- Sugere instalação de semáforo para pedestres 

no cruzamento da Av. Brasil com a Rua Santa Terezinha. Autoria. Marcos Paulo da Silva.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 

00138/2015.- Sugere medidas preventivas quanto a uma árvore localizada na via chácara 

Luis Sartorelli Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00139/2015.- Sugere reforma da quadra de 

esportes do Flávio Zacchi, bem como instalação de iluminação. Autoria. Marcos Paulo da 

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

aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 

00140/2015.- Sugere instalação de iluminação pública na Rua Antônio Ravetta, Jardim São 

Francisco. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio 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: 43º) Câmara Municipal de Mogi 

Mirim: Convite para a solenidade de entrega do diploma Anna Nery. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 44º) Câmara Municipal de Amparo: Encaminha Cópia da Moção 

02/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio 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 008/2015.- Aumenta e extingue cargos na área da 

Saúde 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. Esse projeto 

eliminou algumas situações do passado. Isso autoriza o Poder Executivo a abrir concursos 

públicos. Quanto mais rápido o projeto for aprovado, mais rápido será realizado o concurso 

público. Meu voto é favorável. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

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

Complementar nº 08/2015. 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 08/2015. Aprovado 

em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0044/2015.- Extingue o Centro de Educação Infantil - CEI "Prof. Alith 

Maria Noris Junqueira". 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 

44/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 



VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 

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

nº 0045/2015.- Dispõe sobre o reajuste de 5% na tarifa de água e esgoto cobrados pelo 

SAAE, em caráter excepcional. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer e a Casa rejeita, menos três votos dos 

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

Silva, vistas da matéria. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse projeto é um aumento de tarifa. Aumento de tarifa 

cabe o artigo 47º? Cadê a urgência nessa situação? Então a Prefeitura está falida e devemos 

votar com urgência? O SAAE está quebrado? O nobre líder disse na semana passada que 

seria pelo fato do enorme reajuste na energia elétrica. O líder colocou que os prédios 

públicos... Consta em ata. Eu posso puxar o vídeo. Pude editar o vídeo. Solto nas redes 

sociais. Vai aumentar de quem mais precisa? O SAAE recebe recursos. Desculpe-me, mas 

o SAAE está sendo muito mal administrado. Já houve aumento na água. Até quando vamos 

aumentar as tarifas? No primeiro ano houve aumento no IPTU. O prefeito havia dito que 

daria o aumento real para o servidor público, mas não cumpriu. O prefeito havia falado que 

faria o recapeamento asfáltico, mas não cumpriu. Todos os vereadores estavam na reunião 

realizada na Boa Esperança. Todos os meus relatórios de reuniões estão guardados. Até 

onde vamos com as cobranças e taxas? O Partido Republicano Brasileiro não apoia uma 

taxa sobre a outra. É um partido aliado, mas não alienado. É um partido que tem voz em 

Brasília e no Estado de São Paulo. Fui expulso do grupo porque disputei uma eleição pelo 

partido PRB. Sabemos que existem irregularidades dentro do SAAE. Foi cassado o ex-

presidente da autarquia pelo fato de que ele aumentou a taxa. E agora, quem será cassado? 

Quem será expulso devido ao aumento de 5% na água? Cadê os convênios que estão 

entrando no município? Por que aumentar as tarifas se os recursos estão entrando em nossa 

cidade como foi já dito? Peço o voto desfavorável aos nobres vereadores. Não estão 

cumprindo o que estão falando. Caso tivessem cumprindo, a população não seria onerada. 

Gostaria que a matéria recebesse vistas para podermos conversar sobre o assunto. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Boa noite a todos. Fui buscar informações técnicas que possam dar 

embasamento e fundamentação para essa votação. Caso contrário, ficaremos somente na 

situação do achismo. Esse ajuste à tarifa feita no início do ano estava com um orçamento 

estimado do SAAE de R$ 17 milhões e 11,8% é referente a energia elétrica. Realmente 

existiu no SAAE uma alteração de energia neste ano na casa de 42,2%. Isso não foi 

somente no SAAE, pois todos estamos sofrendo e sendo penalizados com esse reajuste. De 

70% a 80% de todo processo do SAAE depende única e exclusivamente da energia elétrica. 

Portanto, existe um impacto direto desses 42% sobre os 12% do orçamento total do SAAE. 

Exemplo disso são as 4 grandes bombas que existem na captação de água no rio. Essas 

bombas trabalham 3 por 1 ou 2 por 2. Vocês sabem que elas trabalham direto. Outro 

exemplo: A partir do tratamento é distribuída a água para 4 enormes setores: Vila Ilze, 

Prados, Santa Bárbara e Penha do Rio do Peixe. Somente uma destruição é feita por 

gravidade. As outras três dependem de energia. Outro exemplo: Na lagoa de tratamento 

existem mais 4 grandes bombas para realizar o tratamento da água, assim como 16 

aeradores trabalhando 24 horas por dia. Dentre esses exemplos há de se entender o porquê 



do reajuste tarifário. Hoje Itapira possui 22.889 residências, sendo que 72% das mesmas 

estão dentro do consumo mínimo de água. Esses 5% dentro desses 72% resultam em R$ 

1,03. Essa será a alteração. Depois temos mais 3.477 residências e mais 2.164 que 

correspondem de 16 a 30 metros cúbicos de água. Resultaria em um reajuste de R$ 1,36 a 

R$ 6,38. Fui buscar informações técnicas para poder passar aos senhores. Isso dá 

embasamento na formulação da decisão desse ajuste. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Temos que 

analisar da seguinte forma: Não podemos onerar uma população que já trabalha 147 dias do 

ano somente pagando impostos. A justificativa do líder do prefeito falando do aumento da 

taxa de energia elétrica... Concordo que vem de cima para baixo, ou seja, do nível Federal, 

mas o iminente vereador Dr. Maurício já aprovou neste plenário, juntamente com os nobres 

vereadores da situação, o dobro da taxa de contribuição de iluminação pública que é 

diretamente proporcional ao valor que o contribuinte paga de conta de energia elétrica. 

Então, vossas excelências já penalizaram o contribuinte Itapirense quando dobraram a taxa 

de iluminação pública. Justificam algo cobrando de uma forma que já está penalizando o 

contribuinte. O iminente prefeito Paganini e seu vice, Sr. Dado Boretti, que foi exonerado 

do SAAE por fazer mudanças nos valores da água do município... Quando propagaram em 

campanha infelizmente as condições climáticas do país são inversamente proporcionais 

àquilo que eles explicaram para o contribuinte. O que o Paganini falou para a cidade toda? 

Que ele dobraria de 10 para 15 metros cúbicos o consumo. Ele estimulou o consumo do 

contribuinte Itapirense. E agora, R$ 1,00 está indo inversamente ao que ele propôs em 

campanha. Estava junto à ele e vossas excelências da situação também. A culpa é de São 

Pedro? O contribuinte quer saber aquilo que está sendo aplicado dentro do SAAE. Qual 

planilha que o líder do prefeito trouxe nesta Casa falando dos gastos do SAAE? Não sei se 

o valor de 5% será suficiente ou se daqui a algum tempo outro projeto de aumento será 

enviado a esta Casa. É o segundo aumento em menos de 90 dias. Cadê a planilha de custos 

e de gastos? É obrigatório apresentar quanto está sendo gasto em produtos usados na água. 

É muito vago dizer que estão reajustando devido ao aumento de energia elétrica. Vossas 

excelências estão atropelando o próprio discurso que fizeram em 2013. Está na conta de 

cada contribuinte a taxa de iluminação pública. Vossas excelências dobraram a taxa. A taxa 

vincula a conta do contribuinte. Aumentou-se 40% a energia elétrica. Automaticamente o 

valor atribuído a taxa de iluminação pública também aumentou. Então, é um discurso vago 

e que não dá para entender. Quem do SAAE será penalizado? Não foi a justificativa quando 

exoneraram o vice-prefeito? Ele estava junto com o Paganini quando prometeu para a 

população que poderia gastar água. Infelizmente as circunstâncias acabam penalizando até 

mesmo a proposta de campanha. Como podemos falar para o trabalhador que está 

recebendo apenas 8,17% de aumento enquanto a água recebe 5%? De um em um real se vai 

tirando do leite, feijão, arroz, dentre outros alimentos. O vereador César disse no ano 

passado que todo reajuste de água deveria passar pelo plenário como Projeto de Lei. Está 

passando e vossas excelências rejeitaram a solicitação do vereador. Como vocês vão dar 

esse aumento se no passado vocês votaram contra a matéria do vereador? Caso a planilha 

estivesse aqui para ser analisada, acredito que poderíamos votar. Como vereadores da 

oposição estamos questionando a bandeira política que o próprio Paganini pregou em 

campanha e está fazendo ao longo de 2015. O valor da CIP ultrapassa o valor que o nobre 



Vereador Carlos Jamarino disse. O contribuinte está sendo penalizado duas vezes. Mais 

uma vez o bolso do contribuinte será penalizado. Esse projeto veio em caráter de urgência, 

ou seja, possui o artigo 47º, enquanto que o subsídio dos estudantes está atrasado há mais 

de 60 dias. Isso é pensar na população? Não. Isso é pensar em um grupo político. É a minha 

opinião como vereador da oposição. Muitas coisas que estavam no programa de campanha 

infelizmente foram abolidas ou rasgadas. Falo isso porque fazia parte do grupo da situação 

no passado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Novamente venho a esta tribuna. Primeiramente a informação 

técnica que o Vereador Carlão Jamarino trouxe é muito nítida. A mensagem do próprio 

projeto elucida a situação orçamentária. É estabelecido que 12% do orçamento do SAAE é 

gasto com energia elétrica. Todos conhecem e já sentiram no bolso o aumento provocado 

que, em minha concepção, é devido a uma política inadequada de transferências de energia 

elétrica de nosso país. Estamos passando pelo 10º ano de Governo Dilma e não temos a 

eficiência do transporte de energia hídrica barata. O que acontece no Estado de São Paulo? 

Obrigatoriamente temos que consumir energia térmica onde seu custo é muito mais alto. 

Além de tudo, passamos por um período de estiagem gigantesco. Isso levou ao 

racionamento de água. Para vocês terem noção o aumento de energia elétrica acumulado de 

janeiro a maio de 2015 chega a 42%. Se você tem apenas 12% desse gasto orçado, acredito 

que haverá um enorme impacto. O que o SAAE de Itapira fez foi apenas repassar os custos 

que vieram do Governo Federal. Esse aumento de 5%, comparado a outros municípios da 

região, é muito baixo. Matéria vinculada na data de hoje no Jornal Folha de São Paulo, 

caderno B1: Cidade de Itu: 33% de aumento na tarifa de água. Limeira: 20,27%. 

Pirassununga: 15%. Rio Claro: 13,09%. Campinas: 11,98%. Monte Alegre do Sul: 9,44%. 

Pedreira: 8%. Não estamos sozinhos repassando o aumento provocado pelo Governo 

Federal. O desenvolvimento de um país envolve o Transporte, Energia e Saúde. São pilares 

de sustentação de qualquer governo. Passamos por um momento de crise? Sim. Podemos 

passar novamente. O que o SAAE está fazendo em Itapira é apenas um repasse da má 

gestão do Governo Federal. Quando se falou em tarifa pública, é claro que também veio 

para os municípios. Os custos da iluminação pública também foram reajustados. Em 

campanha não foi estimulado o consumo de água. Quando aumentou-se para 15 metros 

cúbicos, era para beneficiar a população mais carente. É uma forma de ter mais água por 

um preço justo. O Dr. Rafael gostaria de manter os 10 metros cúbicos para a população? Eu 

não. Quero manter os 15 metros cúbicos com percentual mínimo. Não estou falando 

nenhum absurdo, pois foi matéria da Folha de São Paulo. Portanto, em comparação com as 

cidades regionais e vendo o cenário econômico, no mínimo, é prudente. Ninguém 

imaginava um aumento de energia elétrica desse porte proporcionado pelo Governo 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 45/2015. Aprovado 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: 

“Interpreto a fala do vereador Maurício e tenho algumas questões que ele deveria explicar 

para a população e, principalmente, para a população mais carente do município. Quando o 

nobre vereador fala que é justo em relação à tarifa, vamos manter o que é justo e o que foi 

proposto pelo governo durante a campanha. Estão cometendo uma injustiça com o pobre. O 



nobre vereador quando justifica o aumento de energia elétrica, tem sim relação com a taxa 

de iluminação pública, nobre vereador. A população está sendo penalizada duas vezes. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Metade das pessoas que consomem o mínimo gastam menos dos 15 metros cúbicos. É 

justo pagar referente a 15 mil? Isso não é justo. O meu voto é contrário. Cabe ressaltar que 

o governo do PSDB diz em rede nacional que é contra os reajustes, mas o governo a nível 

municipal está fazendo o contrário. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Esse aumento é para cobrir a dívida de 1,8 milhões que 

o governo perdoou. Quem vai pagar é a população.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente acho que o vereador não 

deveria falar algo sem sentido. A minha justifica desse aumento é devido a má gestão do 

governo PT. Inflacionou a energia elétrica. O governo do PSDB tem que arcar com a 

consequência e a incoerência do trabalho realizado pelo PT. Obrigado.” DESPACHO: 

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

Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0095/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Fernando 

Luiz Odriozola, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após mais de 37 anos de 

serviços prestados na área da saúde no município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 095/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar nosso amigo 

motociclista pela brilhante carreira. Ele não vê partido político. Parabéns.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo a iniciativa 

do vereador Carlinhos Sartori. Fernando, parabéns pelos anos de luta e trabalho junto à 

pasta. Parabéns e que você possa descansar com sua merecida aposentadoria. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Queria 

cumprimentar o colega principalmente pela capacidade de trabalhar sem gerar atrito entre a 

equipe. É um colega que sempre trabalhou em prol do bem. Parabéns.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Gostaria de parabenizá-lo, 

Fernando. Não o conheço há muito tempo, mas sempre gostei de observar as situações. 

Observei há muito tempo que você tem o dom de apaziguar. Em todos os locais onde você 

esteve é bem visto. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Mais uma vez reitero as palavras dos nobres vereadores. Tive o 

privilégio de trabalhar com você e sei de sua capacidade e competência. Receba as 

homenagens desta Casa de Leis. Desfrute de sua aposentadoria. Saiba que você prestou um 

enorme serviço para a comunidade em geral. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 

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

nº 00106/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações quanto ao destino que foi 

dado aos braços de luz retirados da Rua da Penha. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Esses braços 

de luz vão ser utilizados no bairro dos Limas. O Zé Armando está elaborando um projeto. 

Estive conversando com ele a respeito da cobertura da quadra de Eleutério e o mesmo me 

disse que o projeto está finalizado. Portanto, parte dos braços retirados da Rua da Penha 



serão utilizados no bairro Dos Limas e a outra parte no bairro Dos Macucos. Os braços se 

encontram no Almoxarifado e receberão as possíveis melhorias. Vale ressaltar que o bairro 

Dos Limas já possui os postes. Somente falta a instalação dos equipamentos. É um projeto 

que venho reivindicando há muito tempo. O projeto não está parado. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o 

vereador Carlos Alberto Sartori pelas palavras. Que o mais breve possível sejam instalados 

os braços de iluminação. Gostaria de verificar in loco os equipamentos e onde os mesmos 

se encontram. A manutenção que os braços podem receber é no máximo novos parafusos e 

limpeza. Itapira possui empresas para fazer a instalação. Fico contente pelos bairros. Vale 

lembrar que o grupo situacionista esteve presente na residência da Tânia Bueno, bairro Dos 

Bilatos, onde existem vários postes aguardando esse tipo de equipamento. A Rua 

Minervina, no Istor Luppi, também está aguardando melhorias. Obrigado.” A seguir, faz 

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

analisar duas vertentes através desse requerimento. Quando a pessoa apresenta justificativa 

e fala claramente e abertamente aquilo que vai ser feito, posso dizer que acreditamos 

positivamente. É o que o nobre vereador Carlinhos fez essa noite. Parabenizo-o, nobre 

vereador. Isso demonstra que o órgão de divulgação da Prefeitura Municipal deve passar 

por uma análise. Caso o órgão competente divulgasse a situação, acredito que não 

estaríamos discutindo a situação. Quando critiquei em relação as mudanças da Rua da 

Penha, e continuo criticando, acredito que deveriam passar as informações dos bairros que 

seriam beneficiados, conforme o vereador disse, para que não houvesse discussões. É uma 

crítica construtiva direcionada a administração municipal. Isso demonstra que o setor de 

Comunicação da Prefeitura precisa passar por uma recapitulação. Tivemos o óbito de duas 

Itapirenses no bairro Dos Limas. Essa iluminação vem nesse sentido. Vai evitar possíveis 

acidentes e mortes. Respeite os moradores do bairro Dos Limas e Macucos. Parabenizo-o, 

Carlinhos, pela iniciativa de falar aqui coisas que o líder, até hoje, nunca falou nesta 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 106/2015. 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 12 de Maio de 

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

nº 00107/2015.- Requer oficiar a presidência do SAAE, solicitando informações quanto a 

instalação de três hidrômetros na Brind-Art, empresa do prefeito José Natalino Paganini. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento foi elaborado para sabermos 

como foi realizada a instalação e quem foi o responsável que autorizou. Se algum vereador 

explicar a situação, retiro a matéria. Caso contrário, peço o voto favorável para 

aprendermos juntos. Vamos buscar melhores informações em relação a esses fatos. Muitas 

pessoas estão cobrando melhores informações. É uma forma de esclarecermos a situação. 

Cabe a cada cidadão saber quem rejeitou a matéria. Espero que a matéria seja aprovada por 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Na verdade, nobre vereador, o senhor foi 

ludibriado pela imprensa, no qual a chamada dizia uma possível fraude. Estou elucidando o 

porquê desse requerimento. Temos na Rua Virgolino de Oliveira a Fábrica Brind-Art. 



Temos na Rua Mathias Cintra Pupo Nogueira outro hidrômetro que é da empresa Isec (Sic), 

também da família do eleitor José Natalino Paganini. É um terreno que faz fundo com a 

Brind-Art, mas de outra empresa. O terceiro hidrômetro é de um terreno lateral, no qual faz 

parte da Rua Manoel Luiz da Rocha. Vale lembrar que o terreno está passando por um 

processo de construção. Isso ocorre constantemente no comércio. Muitos imóveis têm mais 

de um hidrômetro por conta das empresas instaladas em um mesmo local. A explicação 

sucinta e rápida é que são empresas distintas. O terceiro espaço está em construção. 

Inclusive, o consumo desse hidrômetro é zero. A papelada da construção da empresa está 

em andamento. Basicamente é isso. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Tenho que analisar da seguinte 

forma. Não podemos ser hipócritas e fazer politicagem. Vou solicitar vistas da matéria com 

a justificativa... Tenho certeza que tanto o SAAE como a Brind-Art podem enviar as 

respostas nesta Casa. Desse modo, vamos analisar e interpretar. Tenho certeza que o bom 

senso deve imperar nesse momento. Vou fazer um requerimento formal para a autarquia e 

para a empresa. Talvez resolvam os questionamentos do vereador Marcos Paulo. Estou 

solicitando vistas da matéria no intuito de trazer respaldo para que possamos analisar a 

situação. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00108/2015.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 160/14, que versa 

sobre o asfaltamento da Vila Maria. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 108/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto 

da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com a Câmara rejeitando um 

pedido desse porte. Vale ressaltar que a indicação foi aprovada por todos os vereadores. A 

população será informada dessa situação. Peço para cada vereador informar a população 

daquela região. Aproveitem e passem na ADI. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em minha opinião, o vereador está 

tentando transformar a indicação em um requerimento. Essa é a minha opinião.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Analiso que 

independente de ser requerimento ou indicação as pessoas devem ser informadas. Elas tem 

esse direito. A Prefeitura deve cumprir. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Realmente, Marquinhos, as indicações chegam 

até o prefeito. Como o próprio nome diz, é uma indicação. Indica-se ao prefeito sobre um 

determinado tema. Ele tem a prerrogativa de acatar ou não. Todos os vereadores tem razão. 

Não existe a necessidade de o prefeito responder a indicação, pois você está somente 

sugerindo. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “O prefeito não é obrigado a responder, mas como teremos uma 

resposta? Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00109/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação n° 290/14, que versa sobre a instalação de iluminação pública no bairro dos 

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



MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero parabenizar pela elaboração 

do requerimento. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Gostaria de saber quando 

será colocado. É uma forma de buscar melhores informações. Fico contente em constatar o 

vereador Carlos Alberto Sartori correndo atrás das informações. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Requerimento nº. 109/2015. Rejeitado menos um voto do Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva e duas abstenções dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 

Maio 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. 


