
ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de maio de 2015. Presidente "Ad Hoc": 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 1º Secretário: PEDRO TADEU 

STRINGUETTI. 2º Secretário: 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, JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. Ausente o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. O Sr. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 

imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna para registrar alguns questionamentos sobre a Educação. Na Educação não cabe 

exercer o assistencialismo, mas ofertar o necessário para um ensino capaz de transformar. 

Ficam os seguintes questionamentos, vereadores. Até quando nossas crianças vão esperar a 

entrega do uniforme escolar? Quantas escolas precisarão sofrer com o vandalismo? O 

subsídio escolar deixou de atender todos. Quantos professores precisarão ser riscados para 

que percebam os sucessivos acontecimentos que refletem a fragilidade educacional de 

nosso município? A merenda escolar tem demonstrado a devida preocupação com a 

alimentação daqueles que apresentam restrições alimentares? Nesta Casa foi aprovado um 

projeto de minha autoria, mas até a presente data não está sendo executado pelo prefeito e 

pela Secretária. O que dizer dos prédios escolares? Quando receberão as devidas reformas 

que necessitam? Sabemos que muitos prédios têm goteiras. Quantos baldes deverão decorar 

os corredores e as salas de aula? E os materiais escolares que são ofertados de forma 

insuficiente? Quando os mesmos serão enviados para que o ensino tenha a qualidade que 

tanto almejamos? Muitos aqui poderão defender os pontos levantados, porém, aqueles que 

estão vivendo os fatos questionados podem sustentar a verdade que se esconde atrás das 

belas palavras. Então, vereadores, há quase dois anos e meio venho apontando explicações 

de alguém que não tem a capacidade de exercer um cargo tão importante como o de 

Secretária de Educação. Venho fazendo requerimentos que não são respondidos. Venho 

denunciando atrocidades realizadas contra os nossos estudantes. Exemplo disso é a não 

disponibilização do subsídio escolar em tempo hábil. É inadmissível que alguém que é 

envolvida no escândalo referente à merenda, quando era vice-prefeita de uma cidade, estar 

à frente da educação de nossas crianças. Por fim, nobres edis, como ficará a situação já que 

a nossa Secretária de Educação acaba de ser condenada por improbidade administrativa e 

por mal uso do dinheiro público na cidade vizinha de Mogi Mirim? Sim, meus amigos. 

Além de ser responsabilizada deverá pagar uma multa de quase R$ 180.000,00. Ela teve 

seus direitos políticos cassados por cinco anos. Espero que esta Casa posicione-se para não 

deixar a entender que somos coniventes com os fichas sujas. Até quando vamos ficar 

convivendo com essas atrocidades em nosso município? Cabe recurso, mas o mesmo 

deverá ser julgado. São atrocidades que oneram os cofres públicos. Vocês se lembram do 

porquê de meu questionamento quanto a perícia na Emeb Marcos Antonio Libano? 

Infelizmente nada foi feito. Os veículos particulares dos professores foram riscados. Não 

sabemos quem são os responsáveis. Caso a perícia fosse realizada, acredito que teríamos 



algum posicionamento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo que não poderíamos deixar de discutir 

nesse Pequeno Expediente um fato grave, uma ação de vândalos, que culminou, inclusive, 

na suspensão das aulas de nossos alunos. Vejo a ação dessas pessoas inescrupulosas e não 

poderia deixar passar em branco para fazer alguns comentários nesse momento. Tenho a 

direito de falar e explicar para a população Itapirense que já foi discutido nesse plenário o 

assunto com relação a esses atos de vandalismo. O vereador Marcos Paulo cobrou no ano 

passado e eu fiz como indicação no ano de 2013 sugerindo ao Sr. Prefeito para que 

promova estudos no sentido de instalar um sistema de vigilância com câmeras nas escolas 

municipais. Isso foi aprovado por todos os senhores vereadores no dia 21de maio de 2013. 

Se o prefeito procurar nos arquivos que foram enviados, acredito que ele encontrará. Fazer 

uma nota oficial no site da Prefeitura falando que as aulas serão suspensas e que 

providências seriam tomadas, acho muito pouco diante da gravidade de um fato, tanto para 

os alunos quanto para os pais e, principalmente, para os professores, pois a sala de aula é 

uma extensão da casa do profissional da Educação. Gostaria de fazer uma análise e uma 

cobrança porque já discutimos assuntos semelhantes. Até o presente momento o Executivo 

não tomou medidas à altura para coibir esses atos. Não podemos jogar a responsabilidade 

para o Poder Público, mas temos que emitir informações para a população porque isso já foi 

discutido nesse plenário. Também devemos fazer sugestões ao Executivo. Se já existe o 

sistema de vídeo-monitoramento, na qual a Guarda Municipal está executando, por que não 

integrarmos todas as escolas municipais com esse sistema? Está aí uma sugestão. Basta ter 

vontade e ter nível de consciência suficiente para poder procurar resolver o problema. 

Daqui há algum tempo acontecerá atos semelhantes. É nesse sentido. Espero que o prefeito 

municipal faça a ação para coibir esses atos. Isso deve ser medida para ontem. Convocar, 

com emergência, as autoridades competentes para disponibilizar respostas aos pais, alunos 

e, principalmente, aos professores. Mais uma vez cobro o Executivo para tomar medidas 

cabíveis. Devemos agir. Interpretar a situação de forma passiva não resolverá o problema. 

Queimar uma escola é uma situação muito grave. Os alunos serão os futuros trabalhadores 

e levarão o nome de nossa cidade para o mundo. Espero que o Executivo e, principalmente, 

a Secretária de Educação enviem respostas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar a 

respeito das indicações e feitos a serem realizados no decorrer do mês. Com referência a 

um pedido dos moradores do bairro dos Prados, Rua Prof.ª Adiva Magalhães e imediações, 

que solicita a remodelação do campo, calçamento e iluminação, digo que dentro de 15 dias 

as obras serão executadas. Muitas pessoas estavam depositando entulhos e restos de lixos. 

Estivemos presentes no local para averiguação e o processo está em andamento. Os 

benefícios serão executados igualmente ao bairro da Boa Esperança. Estava vendo a 

programação da pasta competente e as obras serão iniciadas em breve. Tão logo também 

serão realizadas melhorias na Vila Dr. José Secchi. Estive visitando o início das obras da 

creche sito a Rua Milico. A terraplanagem no Flávio Zacchi está em andamento, pois será 

construído um novo Centro de Educação Infantil. Nessa semana estaremos recebendo a 

visita de alguns técnicos do DER quanto as necessidades do trevo de acesso do bairro dos 

Limas e condomínio Recanto da Princesa. Quanto ao ato de vandalismo em nossos 

estabelecimentos educacionais, hoje estivemos junto ao prefeito e o mesmo disse que 



tomará as providências para que tão logo sejam disponibilizados os vigias. É uma forma de 

nossas crianças não serem prejudicadas. A administração não quer que as escolas sejam 

depredadas. Queremos que os profissionais da Educação tenham condições de realizar seus 

trabalhos, assim como nossos alunos possam assistir as aulas. O prefeito disse que está 

tomando as providências para que as escolas tenham vigias. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Na semana passada foi 

comentado sobre os problemas estruturais do Hospital Municipal. Fiquei quieto porque não 

tinha muito que falar e também não estava inscrito para fazer uso da palavra. Fui in loco 

verificar a situação, pois imaginei que uma parte do Hospital havia caído. O Hospital está 

forte e atendendo a população. Isso é o que importa. Fala-se muito hoje em dia sobre 

Educação. Fiz o primário em uma escolinha de roça onde apenas uma professora dava aula 

em todas as classes. Tudo o que tínhamos de recurso era um quadro negro. Isso não 

impediu que eu fizesse alguma coisa de bom. Cursei uma escola pública no período da 

noite, pois trabalhava de dia. Esse fato não me impediu de ter passado em 7 vestibulares de 

bom nível e ter iniciado um curso de engenharia na USP. Desisti do curso de engenharia e 

fiz medicina em uma escola federal. O que posso falar é que quem faz Educação não são os 

recursos, mas sim o aluno. Quem faz o aluno é a família. Acho que não preciso falar mais 

nada sobre o assunto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente acho que poderíamos abordar 

o assunto que os dois vereadores da oposição levantaram anteriormente. Boas palavras do 

Rafael, que não podemos nos responsabilizar o Poder Público sobre a situação. 

Infelizmente vivemos em um cenário onde o país encontra-se muito complicado. Cada vez 

mais existe aumento de tráfico, violência, vandalismo, dentre outros fatores. O Poder 

Público, de sua maneira, tenta coibi-lo. Itapira possui um sistema integrado entre a Guarda 

Municipal e Polícia Militar. A Prefeitura busca o Governo Estadual e vice-versa para 

melhorar a situação da cidade. O ato ocorrido na escola João Simões é mais um desses atos 

de violência. É violência para com nossas crianças e filhos. Tentamos coibir a 

criminalidade, mas a invasão de espaços públicos e roubos as residências não é um sistema 

fácil de resolver. As autoridades competentes estão trabalhando a todo tempo e a 

criminalidade tendenciosamente aumenta. Tivemos um caso no município de Mogi Mirim 

onde uma família foi sequestrada. Viaturas policiais de toda região foram deslocadas. 

Classificar a situação do vandalismo como um problema de ordem pública municipal é um 

erro. Obviamente existem medidas que podem ser tomadas como a extensão do vídeo-

monitoramento, mas gostaria de lembrar que tudo existe um determinado custo. Devemos 

analisar a viabilidade da instalação. Sabemos que foi gasto uma verba de R$ 500.000,00 

para a concretização do vídeo-monitoramento. Quantas escolas púbicas devem ser 

atendidas? Qual seria o custo? De forma incisiva, gostaria de lembrar que estamos 

trabalhando. Trouxemos 5 creches escolas para Itapira. Praticamente zeramos as vagas de 

creches. Estamos fazendo as reformas dentro das creches. Em relação a nossa Secretária 

Flávia, gostaria de fazer um apartado. O vereador Marcos Paulo falou que ela não tinha 

capacidade técnica e pré-julgou. Isso é um ato horrível. Não tem como classificar. O único 

sistema que pode condenar é a justiça. Se o processo está tramitando, ninguém está julgado. 

Aquilo que o senhor fez sobre essa bancada é um pré-julgamento de uma pessoa 

capacitada, idônea, trabalhadora e competente que leva todo o sistema de uma das 



principais secretarias do município. Sinceramente, quem é o senhor para classificar a Flávia 

Rossi? É uma pessoa de extrema competência. É uma pessoa com formação acadêmica e 

com muita experiência. Não tomo as dores dela como pessoa e sim vejo como uma parceira 

política e trabalhadora. Ela não merece críticas de uma pessoa com ficha suja. Temos que 

verificar como está acontecendo e observar as melhorias que ocorreram em nossa cidade. 

Muitas vezes as picuinhas de ordem pessoal levam essa bancada a tecer críticas descabidas, 

desnecessárias e mentirosas. Não é a bancada e sim o nobre vereador. Desculpe-me. A 

justiça está aí para julgar. Nós não devemos julgar. Passamos por situações onde 

necessitamos julgar. Julgar a corrupção que estava ativa em nosso município. Antes de o 

senhor tecer palavras desse nível, procure saber melhor das informações. Procure 

compreender todo o sistema. Saiba que a nossa Secretária de Educação é competente e do 

mais alto nível de toda região. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Ela foi condenada com seus direitos 

suspensos. Por enquanto ela está condenada e seus direitos políticos suspensos. Então, 

vereador, até a segunda instância ela se encontra condenada. Obrigado.” Não havendo mais 

nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 

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

solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 14ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Maio de 2015. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. Em seguida o Sr. Vice-Presidente solicita 

do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 

Passamos aos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 0047/2015.- Em que o Sr. José 

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

§ 2º ao artigo 1º da Lei 5.202/13, que dispõe sobre a tarifa de água e esgotos a ser cobrada 

das entidades assistências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0048/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos na Vila Esperança e dá outras providências. 

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

20 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 4º) Projeto de Lei 

nº. 0049/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dá nova redação ao caput do artigo 1º e ao seu § 3º, da Lei 

5.147, de 22 de agosto de 2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0050/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

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

crédito especial no valor de R$ 10.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 

Pareceres. 6º) PARECER nº. 65/2015.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2015.- 

A Comissão Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer 



ao Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2015, de autoria do vereador Décio da Rocha 

Carvalho que "Dispõe sobre a concessão de Diploma Anna Nery aos profissionais da área 

de saúde." após minuciosa análise aos nomes dos homenageados indicados pelo Sindicato 

da Saúde para receber tão relevantes Diplomas, são parecer favorável à tramitação da 

propositura. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados na 

verdade, são profissionais da saúde que trabalharam com afinco para terem seus nomes 

indicados para tão importante homenagem. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Juliano Feliciano 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 19 de 

Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 7º) PARECER nº. 

66/2015.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2015.- As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

04/2015, de autoria do vereador e presidente da Câmara Décio da Rocha Carvalho, que 

"Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que 

se destacaram durante o biênio de 2014/2015", são de parecer favorável à tramitação, eis 

que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

opinam pela aprovação, pois os nomes indicados pelo Sindicato de Saúde para receberem o 

Diploma Anna Nery, são de profissionais competentes e dedicados ao trabalho na área da 

saúde. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Juliano Feliciano 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 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 8º) PARECER nº. 67/2015.- Ao Projeto de Lei nº 30/2015.- 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 30/2015, de autoria do 

Vereador Décio da Rocha Carvalho, que "Institui no âmbito do Município de Itapira a 

Política de Identificação, Catalogação, Recuperação e Proteção de Nascentes de Água e dá 

outras providências", bem como à Emenda Modificativa e Supressiva nº 01/2015, de 

autoria das Comissões Permanentes, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da propositura, por 15 (quinze) dias,  

a fim de aguardar a manifestação da COMDEMA sobre a matéria "sub studio". É este o 

parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 9º) PARECER nº. 

68/2015.- Ao Projeto de Lei nº 33/2015.- 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 33/2015, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Amplia as 

competências do COMDEMA, acrescentando incisos ao artigo 2º da Lei nº 4.491, de 09 de 

setembro de 2009" após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 

acordaram por REQUERER o adiamento da propositura, por 15 (quinze) dias, a fim de 



aguardar a manifestação da COMDEMA sobre a matéria "sub studio". É este o parecer. A 

seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. 

a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 10º) PARECER nº. 69/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 46/2015.- 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 46/2015, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Altera o § 3º 

do art. 1º da Lei nº 5.147, de 22 de agosto de 2013", após minudentes e acurados estudos 

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

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 

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

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-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 Maurício Cassimiro de Lima 

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. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0098/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gicelda 

Gonçalves Guilardi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0099/2015.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana de Souza Coghi. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel 

Cristiano Dama. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2015.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Roberto de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Agenor 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2015.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Felix de Lima, mais conhecido como Cido da 

máquina de esteira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-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. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. Pedro Tadeu Stringuetti requer e a Casa aprova, menos três votos dos Vereadores 



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

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

quórum, o Vice - Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes da pauta. 17º) Requerimento nº. 00112/2015.- Congratulação com o 

padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade, pela brilhante organização das 

solenidades religiosas da Festa de São Benedito. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 18º) Requerimento 

nº. 00113/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Décio Luchetti, pelos 23 anos à frente 

do Programa Oração da Ave Maria, transmitido pela Rádio Clube. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Albeto Sartori manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 

19º) Requerimento nº. 00114/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do concurso da Pérola Negra 2015. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

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

Gostaria de parabenizar todos os organizadores e participantes do concurso. Esta Casa faz 

uma singela homenagem a todos. Foi uma disputa de alto nível. Parabéns. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Queria 

congratular-me com o André, a Silvana, a Beatriz e demais participantes. Sabemos de todo 

empenho dedicado para a realização desse concurso. Parabéns a todos. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Quero parabenizar a 2ª 

Princesa e a Pérola Negra pelo desempenho no baile. Quero congratular-me com os 

familiares de todas as participantes. Agradeço a colaboração de todos. Parabéns. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Parabenizo as eleitas desse ano e representantes da beleza negra de Itapira. É uma enorme 

alegria. Parabenizo a Secretaria de Cultura pelo empenho e dedicação. Parabéns.” 

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

19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 20º) Requerimento 

nº. 00115/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo 

diocesano de Amparo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 21º) Requerimento nº. 00117/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Izaura Fray Marcatti, pelo transcurso de seu 90º aniversário de 

nascimento, celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00118/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Teonilha Pinheiro Hamagutti, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 25 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 

23º) Requerimento nº. 00119/2015.- Voto de Congratulação com a professora Sra. 

Therezinha Vieira de Mattos Dahma, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 



celebrado dia 18 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 24º) Requerimento nº. 00120/2015.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Stela Tereza Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 16 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00121/2015.- Voto de congratulação com o casal, Marilda e Sérgio Bazani, pela 

comemoração de 30 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00122/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

contratação de funcionários aprovados em concurso público. Autoria. Marcos Paulo da 

Silva. 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 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 

27º) Requerimento nº. 00123/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal e Secretário de 

Esportes, informações sobre a instalação de aparelhos na academia ao ar livre do Jardim 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. No dia 24 de outubro, dia da 

instalação, o aparelho quebrou após duas horas de uso. Quebrou com uma criança de 12 

anos. Desse modo, podemos ver o material que estava sendo utilizado na academia. Desde 

essa data o equipamento não foi reposto. Liguei para o Secretário de Esportes e o mesmo 

disse para os moradores guardarem o equipamento para futura reparação. Até a presente 

data nada foi feito. A academia estava inserida em um cimento fresco. A base não estava 

seca. Os populares da localidade estão cobrando a situação. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 28º) Requerimento nº. 

00124/2015.- Moção de Alerta ao Prefeito Municipal e Secretário de Esportes, quanto aos 

riscos de acidentes com os bancos de cimento e postinhos de alambrado junto aos campos 

de futebol. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer todos os senhores vereadores pela 

votação. É uma forma de evitar acidentes com os jogadores de futebol. Obrigado.” 

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

19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 29º) Requerimento 

nº. 00125/2015.- Requer da Secretaria Municipal de Educação, informações quanto às 

providências que estão sendo tomadas em relação à segurança nas escolas públicas do 

município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 30º) Indicação nº. 00141/2015.- Sugere 

execução de reforma e melhorias no campo de futebol do bairro dos Limas. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 



31º) Indicação nº. 00142/2015.- Sugere reforma da EMEI Diva Magalhães Raymonti, na 

Vila Dr. José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 32º) Indicação nº. 00143/2015.- Sugere construção 

de redutor de velocidade tipo lombada na rua Mauro Simões, próximo a nova rotatória. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 33º) Indicação nº. 00144/2015.- Sugere delimitar vaga para estacionamento de 

vans para embarque e desembarque de alunos defronte as creches e escolas municipais. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 34º) Indicação nº. 00145/2015.- Sugere construção de redutor de velocidade 

tipo lombada na rua José Arthur Miranda, próximo a Igreja de São Pedro e Santa Luzia. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 35º) Indicação nº. 00146/2015.- Sugere execução de limpeza do córrego 

Lavapés no trecho compreendido entre as ruas 7 de Setembro e Saldanha Marinho. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 

36º) Indicação nº. 00147/2015.- Sugere limpeza do córrego que atravessa o bairro Jardim 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 37º) Indicação nº. 00148/2015.- Sugere execução de 

obra de revitalização e reurbanização na escada da rua Lourenço Cintra, que dá acesso à 

Avenida dos Italianos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 38º) Indicação nº. 00149/2015.- Sugere 

execução de melhorias na praça esportiva da Vila Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 39º) Indicação 

nº. 00150/2015.- Sugere o recapeamento asfáltico da rua Francisco Vieira Filho, entre as 

ruas Conselheiro Laurindo e do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 40º) Indicação nº. 00151/2015.- 

Sugere a instalação de iluminação dentro e fora dos vestiários do campo "Alcides Lauri", na 

Vila Boa Esperança. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 41º) Indicação nº. 00152/2015.- Sugere a retirada 

urgente dos antigos bancos de reservas do campo "Alcides Lauri", na Vila Boa Esperança. 

Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Vice-Presidente. 42º) Indicação nº. 00153/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar junto 

aos setores de Planejamento e Habitação, delimitar área em Eleutério para construção de 

Loteamento Popular. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 43º) Indicação nº. 00154/2015.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de Eunice de Oliveira Cavalaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 44º) Indicação nº. 

00155/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, encaminhar projeto de lei criando o Conselho 

Municipal da Juventude. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 45º) Indicação nº. 00156/2015.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de Virgílio Soliani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. Não havendo mais 

Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 

46º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM120064/2015: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 4.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 47º) 

Ramalho Amaral Moda Íntima: Convite para a inauguração no dia 22 de Maio. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 48º) Secretaria de Educação de Itapira: 

Audiência Pública dia 22/05/2015, das 08:00 às 12:00 horas no Instituto de Ensino Superior 

de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 49º) OAB Subseção de Itapira: 

Convite para a inauguração das novas instalações da Casa da Advocacia e do Espaço 

CAASP no dia 29/05/2015, às 19:30. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 50º) 

Intervias: Implantação de redutores de velocidade na SP-352, no trevo de acesso a Vila 

Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 51º) Eduardo 

Bolsonaro: Ofício nº 318 - GDEB/DF.- Implantação de medidas que busquem elevar a 

qualidade de vida e melhorar as relações sociais nos municípios. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - 

Vice-Presidente. 52º) Conselho Municipal do Idoso de Itapira: Convite para a I 

Conferência Municipal do Idoso. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. Esgotadas as 

matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim 

de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 

verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2015.- Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da 

Saúde que se destacaram durante o biênio de 2014/2015. Autoria: Décio Da Rocha 

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

coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2015. Aprovado por 



unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício 

Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0040/2015.- Denomina estradas vicinais de Comendador Antonio Baptisttela, e Marcos 

Rafael de Moraes Pinto. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

nº 40/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

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

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

em segunda votação o Projeto de Lei nº 40/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 3º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 107/2015. Rejeitado 

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

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00113/2015.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Décio Luchetti, pelos 23 anos à frente do Programa Oração da 

Ave Maria, transmitido pela Rádio Clube. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 

5º) Em única discussão o Requerimento nº 00122/2015.- Requer do Sr. Prefeito 

Municipal, informações sobre a contratação de funcionários aprovados em concurso 

público. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Maio de 

2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-Presidente. 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00125/2015.- Requer da Secretaria Municipal de Educação, informações 

quanto às providências que estão sendo tomadas em relação à segurança nas escolas 

públicas do município. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Maio de 2015. a) Maurício Cassimiro de Lima - Vice-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. 


