
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 de maio de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 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, 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de 

cumprimentar a comitiva que luta e faz políticas em defesa dos animais. Sejam bem vindos. 

Primeiramente gostaria de fazer uma lamentação por ter perdido não a paciente mais velha 

de Itapira, mas a pessoa que mais viveu das pacientes em que tive a oportunidade de cuidar 

em meu consultório no Hospital Municipal. Ela se chama Dona Maria Argentina Grossi 

Montini. Faleceu na última segunda feira. Fica registrado o meu voto de pesar a família e 

aos amigos. Dona Maria faleceu aos 102 anos de idade. É uma perda irreparável para todos. 

Até os últimos segundos de sua vida ela mantinha uma enorme lucidez. Fica registrado o 

meu sentimento por ter perdido uma amiga. Outra pessoa seria a Solange Ortolan. Ela 

morreu nova. Trabalhava no IESI. É uma pessoa que tinha um sério problema de saúde. 

Também fica registrado o meu voto de pesar aos familiares da Solange. Gostaria de deixar 

um pedido junto ao líder do prefeito, pois tenho recebido algumas cobranças com relação a 

alguns profissionais que prestaram concurso público. Infelizmente, até então, o município 

está precisando desses profissionais, mas o Poder Público nada fez. Essas pessoas pagaram 

a inscrição. Falo em nome de todas as pessoas que fizeram o pedido, em especial, as 

assistentes sociais que passaram no concurso e estão aguardando para serem chamadas. 

Vejo a necessidade do município e a falta dessas profissionais. Espero que sejam chamadas 

porque as mesmas prestaram concurso público. Algumas pessoas vieram me pedir no final 

de semana e durante a semana. O serviço social é essencial. São as pessoas que escutam os 

problemas de todos os contribuintes e cidadãos. Cabe ressaltar que existe uma fila de 

pessoas para serem atendidas. Também gostaria de deixar registrado uma situação do 

PMAC. O projeto foi aprovado, mas infelizmente a administração e o setor da Saúde não 

estão cumprindo a lei. Algumas pessoas vieram procurar esse vereador no sentido de cobrar 

a administração. A justificativa dada a esses profissionais foi a dengue. Acho que isso é 

verba carimbada. Atendente, limpeza, auxiliar de serviços dentários, dentre outros. Ficaram 

anos sem receber o benefício. Se o município destinou essa verba no combate a dengue, 

acho que existe a necessidade de uma explicação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

para falar a respeito da fala do líder pronunciada na semana passada. Ele disse quem eu era 

para falar da Secretária Flávia Rossi. Posso dizer quem sou eu. Sou o vereador Marcos 

Paulo da Silva eleito com o voto popular e a mesma quantidade do líder desta Casa. Recebi 

474 votos e tenho o direito de cobrar e fiscalizar. Não é porque recebemos apenas 474 

votos que não somos iguais aos 2.495 votos do vereador Juliano. Somos iguais. Todos tem 



o mesmo direito. Sou o vereador Marcos Paulo da Silva e não vou deixar de responder os 

questionamentos. O Jornal Gazeta e o Jornal A Cidade quiseram distorcer os 

questionamentos desse vereador. Sabemos que a Educação se encontra em maus lençóis. 

Infelizmente o setor está abandonado no município de Itapira. Até quando vamos aceitar 

essas barbaridades? Fico contente com o projeto do vereador Carlos Jamarino. Ele institui 

no calendário a FATEC de Portas Abertas. Olhem que maravilha. Somente temos que 

elogiar. Estive visitando a ETEC e o evento estava muito agradável. Na sexta feira estive 

visitando a FATEC e a mesma também promoveu um importante evento. É um tipo de 

evento que contém pessoas com visão. Falar que a nossa Secretária de Educação tem 

visão... A visão é enviar um pedido a esta Casa para diminuição do subsídio escolar. Isso é 

ter visão? Ou é prejudicar quem mais precisa? É visão é encaminhar a esta Casa de Leis um 

projeto que diminui os direitos dos professores de Educação Física e Artística? Ela obriga a 

fazer em outros estabelecimentos. Isso não é ter visão em meu ponto de vista. Falei 

embasado na condenação da justiça. Saiu na imprensa O Impacto sobre a condenação dos 

direitos políticos de uma Secretária cassada por cinco anos. Ela está envolvida no desvio de 

merenda e está tentando recorrer sobre a situação da compra de mesas sem licitação. Ela 

tem que devolver para os cofres públicos mais de R$ 179.000,00. Falei alguma coisa 

errada? Acho que não. A verdade sempre prevalece. O PCI não deixou a minha resposta. É 

muito engraçado. Somente eles podem falar. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a 

esta tribuna para agradecer o nosso prefeito Paganini. Estamos muito felizes por quem ama 

e gosta dos animais. Com certeza todos aqueles que amam os bichinhos estão muito felizes. 

Isso é devido porque um dos pedidos mais importantes foi atendido. Seria um local amplo 

para a entidade. Muitos animais ficam nas ruas porque não tem lugar para morar. Agora 

terão. Nesta noite quero dizer de coração que estou muito feliz. Desde criança sou muito 

apegado aos animais. Graças a Deus o nosso prefeito olhou com muito carinho a 

solicitação. Desde 2013 o pedido estava sendo analisado pelo setor competente. Na sexta 

feira passada foi assinado e entregue o novo local da UIPA. É uma área de quase 8 mil 

metros. Não consigo expressar a minha alegria. Agradeço ao senhor prefeito, assim como 

todos aqueles colaboraram para que a solicitação fosse concretizada. Outra situação que me 

deixa muito feliz é saber que mais uma empresa está com as portas abertas em nossa 

cidade. Serão gerados mais de 120 empregos. O nome dela é Jampac. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Primeiramente gostaria de saudar os defensores dos animais. Sabemos sobre o trabalho que 

é feito pela UIPA. São pessoas que dedicam boa parte de seu dia em prol dos animais. É 

uma data muito importante porque celebraremos a entrada de um projeto em prol do bem 

estar dos animais. A lei veio em tempo. Muitas pessoas soltam os animais nos bairros 

distantes. Na última sexta feira foi assinada a escritura da área para a construção da nova 

UIPA. Vamos desenvolver gestões junto ao Governo Municipal, Estadual e Federal para 

que aconteça a construção de um prédio para abrigar esses animais. Fico muito feliz em vê-

los nesta Casa. Os animais merecem respeito. No passado elaborei uma emenda no projeto 

da Zona Azul para beneficiar a UIPA. Isso foi necessário porque sabemos que os recursos 

são escassos. Essa destinação ocorre todo mês. É uma forma de beneficiar os animais. O 

importante é a lei estar em vigor e ter eficácia. Parabéns a todos vocês. Contem comigo. 



Também gostaria de parabenizar o professor da FATEC. Estive visitando o evento da 

FATEC de Portas Abertas. É uma inovação para a cidade. Isso comprova que o ensino de 

boa qualidade está presente em Itapira. Fico muito feliz em poder aprovar o projeto do 

vereador Carlão Jamarino. Como disse o vereador Joilson, a Jampac iniciou as atividades 

com mais de 100 postos de emprego. Com certeza esses números serão aumentados. Itapira 

está no caminho certo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Agradeço a presença do pessoal que luta 

contra os maus tratos aos animais. Gostaria de saudar o professor e diretor André. Gostaria 

de destacar nesse Pequeno Expediente o evento ocorrido na FATEC nessa última sexta 

feira. Tivemos uma participação, juntamente com o professor André, na elaboração do 

evento. Conhecendo o trâmite das ações da FATEC de Mogi Mirim buscamos os recursos 

necessários para também realizar em nossa cidade um evento desse porte. Cerca de 1.200 

visitantes passaram pelo evento. São alunos e trabalhadores que ao longo da tarde 

circularam observando os cursos, apresentações e estandes de empresas e entidades. Várias 

empresas fizeram a captação de currículos. Conversei com algumas pessoas e profissionais 

de RH e as mesmas me disseram que ocorreu um enorme movimento. O Posto de 

Atendimento ao Trabalhador também esteve marcando presença no evento. Houve o 

cadastramento de 41 currículos em apenas uma parte da tarde e noite. Uma empresa abriu 

uma vaga. Esse evento tem por finalidade divulgar os cursos oferecidos, bem como as 

palestras apresentadas. Em função dessa situação estarei apresentando um projeto de lei que 

institui o dia da FATEC de Portas Abertas no município de Itapira. Desse modo, o evento 

será repetido todo ano. Também estou apresentando um voto de congratulação direcionado 

a FATEC na pessoa do André. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente na fala do 

vereador Marcos Paulo quando questionei quem seria ele, quis dizer, senhor presidente, 

quem é ele para julgar uma pessoa que está dentro de um ato jurídico. Em primeira 

instância passou, mas existem outras instâncias. A justiça, muitas vezes, tem seus recursos 

para mostrar o que realmente é verdadeiro. Portanto, senhor presidente, ela não tem ficha 

suja. É mais um erro grosseiro e tendencioso de nosso colega. Gostaria de falar na presença 

dele, mas infelizmente ele não está presente. Sempre achei a fala do vereador muito 

tendenciosa. Quando se fala do subsídio, existiu um termo do Tribunal apontando que 

deveria ser diminuído. Ele não se lembra disso. Lembrar das creches-escolas e que quase 

zeramos as filas de espera, ele não lembra. Hoje houve uma crítica do Dr. Rafael sobre o 

PMAC. Também queria lembrar essa situação. Falando em Saúde queria lembrar a matéria 

veiculada no Jornal Tribuna, no qual aponta um rombo de mais de R$ 1.700.000,00 do ex-

prefeito Toninho Bellini. Não estava mencionado o nome dele no jornal, mas é dele porque 

era gestor até então. Não sei se é porque o Rafael possui um conchavo político futuro com o 

Toninho Bellini e quer camuflar o rombo político deixado pelo Toninho Bellini em nossa 

gestão. Não sei. Gostam de jogar pedras, mas na hora que precisa ser visto quem roubou... 

Inclusive, vejo a presença do André Siqueira que fazia parte da gestão anterior e que deu o 

rombo de R$ 1.700.000,00 dentro de um consórcio e mais de R$ 4.000.000,00 em outras 

cidades. O rombo do ex-prefeito Toninho Bellini não ficou somente em Itapira. Ele 

conseguiu expandir o rombo para outras cidades. Pena que a mídia não divulgou de forma 

correta. No requerimento podemos discutir a situação. Queria congratular-me com todos os 



integrantes que promovem o bem aos animais. Vejo pessoas da UIPA, do Anjos Sem Asas 

e Amor de Quatro Patas. Vejo pessoas lutadoras e que estão aqui em prol a uma causa 

nobre. Dias atrás foi assinada a escritura do terreno. Existem muitas movimentações 

políticas para ajudar essas entidades, mas Itapira está saindo na frente. Somos pioneiros na 

lei dos maus tratos aos animais. É um trabalho realizado em parceria com cada um de 

vocês. Essa lei será sancionada. Deixo registrado os meus parabéns a todos os integrantes. 

Dificilmente vemos esse plenário lotado. É uma situação que beneficiará os animais de 

Itapira. Não posso deixar de falar da Jampac. Itapira está correndo na contramão, 

vereadores. A crise econômica instalada no país é verdadeira. Quem não viu a sua conta de 

luz e o desemprego em massa? Temos a honra de receber mais uma empresa em Itapira. 

Gerou 120 empregos diretos. A Art. Móveis também gerará mais 200 empregos. O que a 

gestão Toninho Bellini fez? Mandou a Nogueira embora. A nossa gestão está fazendo 

diferente. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Como fui citado pelo vereador que estou aliado ao ex-prefeito, 

gostaria de esclarecer a situação. Esclareço que não estou aliado ao ex-prefeito. Estou 

procurando fazer o meu trabalho em prol da população Itapirense. Não menosprezo o ex-

prefeito porque até o Paganini foi tirar foto com ele. 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 15ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 12 de Maio de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 19 de Maio de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, a suspensão dos trabalhos 

por 2 minutos. (SUSPENSA)Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o 

Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias 

constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao 

plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de 

abril/2015. Autoria. Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não 

havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Ato do Presidente. 4º) Ato do 

Presidente 006/2015.- Designa membros desta Câmara para representa-la em viagem 

oficial a fim de participarem de audiências nos órgãos públicos, na cidade de Brasília, 

Distrito Federal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente 

passamos aos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0051/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Estabelece no âmbito do Município de Itapira, sanções e penalidades Administrativas para 

aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. A seguir, pela 



ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade 

para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do 

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

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0052/2015.- Em que o Sr. Carlos 

Aparecido Jamarino submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Institui no Calendário do Município de Itapira "O Dia da FATEC de Portas Abertas. 

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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0053/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 

lei orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0054/2015.- Em que o Sr. 

José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Cria Zonas de Urbanização Específica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0055/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aprova 

o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 10º) 

PARECER nº. 63/2015.- 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 Chefe do 

Poder Executivo, que "Amplia as competências do COMDEMA, acrescentando incisos ao 

artigo 2º da Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009", após o recebimento do ofício nº 

27/2015, de autoria do COMDEMA, manifestando seu acordo com o proposto pelo 

presente Projeto de Lei, as Comissões realizaram 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 26 de 

Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 64/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 47/2015.- 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 47/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 26 de 

maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 70/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 50/2015.- 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 50/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 

abertura de crédito especial no valor de R$ 10.000,00", 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 26 de maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 71/2015.- Ao Projeto de Lei nº 51/2015.- 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 51/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Estabelece no âmbito do Município de Itapira, sanções e penalidades 

Administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 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.  

14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00104/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

José Rodrigues Novo. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Maria Argentina Grossi Montini. Autoria. Rafael Donizete 

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

Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Miguel de Souza. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Lourenço Fiorini. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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



26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00108/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gustavo Eduardo da Silva. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00109/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Solange Ortolan de Araújo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00110/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hermínio Lazari. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00111/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Walmir Baiochi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00112/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Istor Pereira de Lima. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00113/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Alceu Rogato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00114/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Pizzi Zanquetta. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00115/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José de Paula Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 

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

00116/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renato Pereira Neto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00117/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Ribeiro Junior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00118/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Maurício Ribeiro, mais conhecido como Pica Pau. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00119/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00120/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Reinaldo Fracioli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  



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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00121/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deuze Batista Rodrigues 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00122/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Luzia de Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00123/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Laura Myauti Nakatsubo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00124/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Aparecida Maria de Azevedo. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00125/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alair Sartorato. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 36º) Requerimento nº. 00116/2015.- Voto de Congratulação 

com o Presidente do Conseg, José Carlos Domingues, extensivo a toda a sua diretoria. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar a nova diretoria do CONSEG na pessoa do Sr. 

José Carlos Domingues. Parabéns. Que vocês continuem desenvolvendo esse importante 

trabalho. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Esta presidência agradece a todos vocês pelos trabalhos. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 00126/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Benjamim 

Hermenegildo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 22 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Requerimento nº. 00127/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Odete Ricciluca Bizinelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Requerimento nº. 00128/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília 

Joaquina de Paulo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Requerimento nº. 00129/2015.- Voto de Congratulação 



com o Sr. Francisco Benedito de Paula, extensivo ao filho Marcos Carlos de Paulo, pelo 

transcurso de seus aniversários de nascimento celebrado no dia 26 de maio. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 00130/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes da 11ª Mostra de Arte Contemporânea, na pessoa da artista plástica Olga 

Maria Serra, a Doda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Requerimento nº. 00131/2015.- Voto de Congratulação 

com a direção da Fatec "Ogari de Castro Pacheco", na pessoa do diretor André Luis Ferrari 

de Moura Giraldi, pelo sucesso na realização do evento "Fatec de Portas Abertas". Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Gostaria de destacar o grande 

profissional André. Não basta termos uma excelente faculdade de forma gratuita aos nossos 

alunos. É importante que se destaque o professor André. Conheço o André desde o 

município de Mogi Mirim. É uma ótima pessoa. Atualmente a faculdade abrange dois 

cursos relacionados a tecnologia da informação e um curso de tecnologia da gestão de 

produção. O curso de tecnologia da gestão de produção surgiu através de um encontro entre 

profissionais de RH. Organizamos esse encontro e o professor André nos procurou. Com 

muito esforço esse curso se tornou realidade e atualmente possui 40 alunos. Agradeço 

imensamente pela dedicação e empenho. Você é merecedor de tudo isso. Meu voto é 

extensivo a todos que fazem parte da família FATEC. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Requerimento nº. 00132/2015.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a destinação dos uniformes escolares 

da gestão passada que seriam doados para entidades do município. Autoria. César Augusto 

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

DONIZETE LOPES: “Caro Dr. Maurício. O senhor foi bastante crítico no Pequeno 

Expediente. Estamos discutindo sobre o uniforme que foi deixado pela administração 

anterior... O prefeito municipal em 2013 tirou fotos no Fundo de Solidariedade do 

município e até hoje não sabemos aonde foram parar esses uniformes. É muito importante 

esclarecermos essa situação. Estamos discutindo a respeito dos uniformes que eram 

entregues no prazo. Somente a título de informação os uniformes de 2015 ainda não foram 

entregues pela Secretária Municipal de Educação. Vejo a fala do nobre vereador Carlão 

quando diz que um profissional da Educação merece congratulações. Lamento o município 

ser gerenciado por uma Secretária de Educação conforme o nobre vereador Marcos Paulo 

disse. Até os dias de hoje não foram entregues os uniformes escolares para a grade 

municipal do município. Tenho certeza que todos os vereadores são cobrados pelos pais e 

alunos. Estamos no inverno. Muitas crianças não tem o que vestir. Isso não é 

assistencialismo. Isso passa a ser uma obrigação do Poder Público. A Secretária Municipal 

de Educação e o prefeito municipal tem a obrigação de garantir esse direito. 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 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) 



Requerimento nº. 00133/2015.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

solicitando providências para entrega de correspondências na Rua Conceição Ferreira Stolf, 

Jd. Bonfim. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Requerimento nº. 00134/2015.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando o afastamento da Secretária de Educação Flávia Rossi, até 

que as investigações estejam concluídas. 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 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Requerimento nº. 

00135/2015.- Congratulação com o Padre Bruno Pereira Gandolphi, comissão 

organizadora, fiéis e participantes em geral pela Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Requerimento nº. 00136/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e 

Secretário de Defesa Social, solicitando uma revisão da ciclofaixa da Rua Eugênio 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estive passando pela loja Ortobom e 

a cliente chamada Silvinha Moraes começou a me falar mal. É a respeito da ciclofaixa. 

Infelizmente o Departamento de Trânsito pintou a ciclofaixa em um local que não tem 

pavimentação. Esse é o questionamento. Sem os olhos de gato, acredito que coloca em 

risco a vida dos cidadãos. Muitos veículos transitam nas proximidades da ciclofaixa. É um 

alerta para o prefeito. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” 

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

26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Requerimento nº. 

00137/2015.- Requer oficiar o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, 

solicitando informações detalhadas sobre o rombo deixado na gestão do ex-prefeito 

Toninho Bellini. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador 

Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. A seguir, faz uso 

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

Queria deixar bem claro a respeito desse consórcio. A gestão Toninho Bellini esteve à 

frente do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Foi veiculada uma matéria sobre o rombo, no 

qual diz ainda que existiram credores fantasmas. Quem estava à frente do consórcio era o 

nosso ex-prefeito Toninho Bellini. Isso me chamou a atenção. Herdamos, 

comprovadamente, um déficit de R$ 1.708.187,00 na Saúde. Começamos com quase 2 

milhões de reais negativos por ingerência e imprudência. Peço para a bancada oposicionista 

vir comigo para investigar a situação. Vamos verificar o que Toninho Bellini fez no 

consórcio. Ele levou a falta de administração para outras cidades. Ele mal gerenciou Itapira 

e conseguiu danificar outras cidades da região. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 49º) Requerimento nº. 00138/2015.- Requer oficiar o comando da 

Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, para que aumente a ronda nos pontos de ônibus 

da Rua Eugênio Consorti. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 



da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00157/2015.- Sugere implantação de 

um ponto de táxi em frente ao Supermercado Cubatão, na Rua Conselheiro Laurindo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 51º) Indicação nº. 00158/2015.- Sugere implantação de ponto de ônibus 

coberto no Cercado Grande, próximo ao cruzamento das estradas Antonio Gonçalves 

Fontes e José Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 52º) Indicação nº. 00159/2015.- Sugere execução de pavimentação 

asfáltica na Rua Avante Breda em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 53º) Indicação nº. 

00160/2015.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Francisco 

Boretti, Vila Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 54º) Indicação nº. 00161/2015.- Sugere instalação 

de redutor de velocidade nas ruas Fidelis Antonio Trani e Sebastião Jardes Sarkis, no 

Humberto Carlos Passarella. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 55º) Indicação nº. 00162/2015.- Sugere execução 

de reforma da Capela do Cemitério da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 56º) Indicação nº. 

00163/2015.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na Rua Pedro Fuini, bairro Boa 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 57º) Indicação nº. 00164/2015.- Sugere estudos para instalação de semáforo 

para pedestres no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Rui Barbosa. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 58º) 

Indicação nº. 00165/2015.- Sugere estudos para abertura de via na Praça da Vila Dr. José 

Secchi, para acesso á Igreja de São José Operário. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 59º) Indicação nº. 

00166/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, a elaboração de uma pista para prática de 

ciclismo downhill nas proximidades do morro do Cristo na Vila Bazani. Autoria. Marcos 

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

Antonio Caio", aos 26 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: 60º) Prefeitura Municipal de Itapira: I Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 61º) Câmara 

Municipal de Itapira: Entrega do Diploma Anna Nery aos profissionais da Saúde. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 



da Rocha Carvalho – Presidente. 62º) José Otávio Farias: Agradecimento à mensagem de 

pêsames. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 63º) Lar Espírita Gracinda Batista: 

Inauguração do Complexo Educacional. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 64º) Correios: 

Assunto: Inclusão Bairro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 65º) Intervias: Assunto: 

Solicitação de implantação de câmeras de monitoramento na SP 352. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 66º) Intervias: Assunto: Solicitação de iluminação na SP 352. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 67º) Prefeitura Municipal de Itapira: Convite do Dia do 

Desafio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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 nº 0046/2015.- Altera o § 3º do art. 1º da Lei nº 5.147, de 22 de agosto de 

2013. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Muitos cidadãos desrespeitam as leis em relação ao 

som. Gostaria de fazer uma emenda no projeto, mas acho que não dá mais tempo. As 

pessoas que fazem monitoramento de residências com suas motos também prejudicam os 

cidadãos. Sou favorável ao projeto até um ponto. É fácil punirmos. Gostaria de saber se 

teremos guardas municipais o suficiente para fiscalizar. Outra situação é que vários guardas 

foram afastados de seus cargos. Será que a Polícia Militar conseguirá fiscalizar a situação? 

Multar não basta. Foi aprovado um requerimento de minha autoria a respeito de um centro 

de convenção fora do perímetro urbano da cidade. Desse modo, os jovens não incomodarão 

os cidadãos que não querem ouvir som alto. Fica o pedido para o prefeito fazer um centro 

de convenção para que nossos jovens possam usufruir. Ninguém sairá prejudicado. Vou me 

abster da votação desse projeto. Parabenizo o Carlinhos pela iniciativa e comtemplar as 

pessoas que estão dormindo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Abre uma discussão tamanha perante 

uma necessidade. Parabenizo a iniciativa do vereador Carlos Alberto Sartori. Fui cobrado 

através de redes sociais. Acho que o direito de um e o dever de outro não devem interpor 

quando começa uma discrepância de valores e de direitos da sociedade. É importante 

porque muitas pessoas da 3ª idade solicitam. Vou votar favorável pensando na importância 

do projeto, mas a minha preocupação é de que forma será cobrado e fiscalizado. Para 

fiscalizar é necessário ter um aparelho que se chama decibelímetro. A Guarda Municipal e 

a Polícia Militar não tem o poder de multar sem o aparelho. O município não dispõe desse 

equipamento. É nesse sentido. Espero que a lei seja colocada em prática. A Guarda 

Municipal não possui esse tipo de equipamento. Caso contrário, será mais uma lei que cairá 

no esquecimento. Quem será penalizado serão as pessoas que solicitam providências... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Realmente existe um 

equipamento desse tipo na Guarda Municipal, mas em reuniões do CONSEG foi dito que o 



equipamento não estava calibrado. Obrigado... Continuando o orador: Os guardas 

municipais me falaram que o equipamento não funciona. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 46/2015. Aprovado menos uma abstenção do vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0047/2015.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse projeto de lei foi copiado. Será a segunda vez que 

estaremos votando. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. Fico muito 

contente com o prefeito municipal. É uma situação que beneficiará nossas entidades. 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 47/2015. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0050/2015.- Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 10.000,00. 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 50/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0051/2015.- Estabelece no âmbito do Município de Itapira, sanções e penalidades 

Administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais 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. Todas as entidades estão envolvidas. 

Fiquei um pouco bravo pela suspensão da sessão por dois minutos porque já havia 

conversado com o Rogério. Fui cobrado pela Lurdes. Estive conversando com o Rogério e 

o mesmo me disse que o projeto estava finalizado. Parabenizo-o pela elaboração do projeto. 

É uma situação que veio em um momento certo. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” A 

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

todos. Faço uma análise trazendo desde o início de nossa legislatura. É muito importante 

essa presença maciça das pessoas que defendem os animais. Não podemos que um ou outro 

vereador sobressaia sobre o assunto. Tenho certeza que podem aparecer vários pais de 

crianças, mas os verdadeiros pais são as pessoas da comunidade. Parabenizo a Maria, a 

Vivian e o Rogério. Tive a oportunidade de estar conversando com essas pessoas. Elaborei 

indicações nesse sentido. Ficamos muito felizes em relação à disponibilização da área. 

Várias situações foram criadas nesta Casa. Acredito que os dez vereadores, em todas as 

oportunidades, foram solidários e receberam as pessoas que fazem políticas com relação 

aos animais. Fico feliz por mais essa conquista encabeçada pelos integrantes da UIPA. 

Agradeço o Executivo. É uma conquista de todos, sem bandeira política. Obrigado.” A 

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

noite a todos. O projeto de lei que está em discussão concretiza uma situação que ocorre 

poucas vezes nesta Casa. Seria a união entre a situação, oposição e o Executivo. Todos, 



sem exceção, convergem para o mesmo ponto. Além do benefício da lei dos maus tratos, 

acredito que conseguiram a união desta Casa. Quando se trata do bem estar do animal todos 

estão no mesmo caminho. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 51/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0075/2015.- 

Requer oficiar o Secretário Municipal de Administração, solicitando informações quanto à 

implantação do Plano de Cargos e Carreiras. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César 

Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Estamos em um momento oportuno junto ao Sindicato. Existem setores 

dentro do município que já possuem um estudo avançado sobre a questão. Quando você 

monta qualquer projeto dentro da iniciativa privada, caso não dê certo, você volta. Dentro 

do município é evidente que todos merecem possuir um plano de carreira. Ninguém vai 

dizer o contrário. Isso demanda de um enorme estudo. Esse estudo vem sendo realizado. 

Enquanto era Secretário estive conversando com duas empresas especializadas nessa 

gestão. Existem dentro da folha de pagamento valores e limites que devem ser respeitados. 

O nosso limite é 54% da receita corrente líquida. O nosso limite prudencial é 95% disso, ou 

seja, 51,3%. Não é novidade para vocês que desde o ano passado vem se debatendo essa 

dificuldade. Inclusive, a greve foi em função dessas negociações. Estabelecemos limites 

para que não se onere a folha de pagamento e o Fundo Municipal de Aposentadoria. 

Fizemos reuniões e estudos nesse sentido. Muitos setores do município estão com os 

estudos avançados. A folha de pagamento desse mês deve fechar em torno de 50%. 

Portanto, qualquer estudo mal feito comprometerá a folha de pagamento. Existe esse pedido 

nos recursos materiais e está em processo de licitação. Em até 90 dias esse processo estará 

liquidado. Acredito que a empresa iniciará o processo do plano de carreira e a revisão do 

Estatuto. É o ponto principal. Essa seria a resposta. Não foi feito até agora em função 

desses estudos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Vou votar favorável a esse requerimento solicitando as 

justificativas. O plano de carreira pode ser colocado para funcionar. Todos sabem como 

isso pode ser feito. É somente eliminar os comissionados. É uma bandeira que sempre 

defendi. Para que o plano de carreira seja implantado o número de cargos comissionados 

deve diminuir. Aceito as justificativas do Carlão porque ele estava à frente da 

Administração. Gostei do Carlão explicar a situação porque o líder nunca fez isso. Você fez 

um belo papel. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores, pois quero que as 

informações venham do Executivo. Caso formos cobrados nas ruas, acredito que teremos os 

documentos em mãos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esse pedido assinado pelo vereador César e por 

mim é no sentido de se procurar junto ao Executivo uma proposta de campanha. Recordo-

me muito bem que foi uma das metas e propostas do Governo Paganini: Extinguir as 

Secretarias sem finalidade e promover uma reestruturação visando reduzir os cargos em 

comissão possibilitando aumento real no salário de todos os servidores já no início de 2013. 

Essa era a proposta do governo Paganini na qual fazia parte. Esse adiamento, Maurício, 

somente veio a complementar as nossas dúvidas. Fico feliz pela franqueza, nobre vereador. 



Parabéns pela explanação, Carlão. Acho que o vereador Marquinhos tocou em um ponto 

que deve ser analisado. Chegou-se o momento de fechar a torneira para se conseguir trazer 

benefícios como a implantação do plano de carreira. Observamos que a explicação do 

Secretário de Finanças, Sr. João Bozzi, não foi nada promissora com relação ao orçamento 

de 2016. É uma perda de 2,5% do valor de 2015. Se teremos uma arrecadação menor, 

acredito que deve ser feito uma análise com relação ao limite prudencial da folha de 

pagamento. É uma forma de evitar problemas futuros. Acho que a administração deve 

pensar muito bem. Medidas preventivas devem ser tomadas. Fica esse pedido. Foi uma 

proposta de campanha do governo Paganini. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 75/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete 

Lopes, César Augusto da Silva e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) 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. A seguir, pela 

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

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

ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: 

“Aqui também cabem duas explicações. É parecido com o plano de cargos e carreiras. 

Realmente, Rafael, todo estudo é feito em função disso, ou seja, para não se dar um tiro no 

pé. Qualquer canetada sem o mínimo de estudo e responsabilidade você pode ter um 

impacto violento na Prefeitura. Nessa gestão, até a presente data, foram contratados através 

de concurso público 174 efetivos. Nesse mês de maio mais 9 efetivos foram contratados. 

Está em processo de admissão 16 professores que foram chamados para a substituição 

daqueles temporários, eletricistas e escriturários. O concurso público possibilita fazer a 

chamada em 2 anos. Isso pode ser prorrogado por mais dois anos. Quando é feito um 

concurso público, existem alguns objetivos. Um deles é suprir a necessidade de mão de 

obra e outra é você ter um banco de dados. Existem números de servidores afastados, 

outros trabalhando dentro de setores em excesso e outros em escassez. O que posso garantir 

a vocês é que não é extinguindo todos os cargos em comissão que o problema será 

resolvido. Até porque você não consegue extinguir. Existem alguns cargos que são 

deliberados pelo prefeito. Isso é pré-estabelecido por lei. Evidentemente que algumas 

atitudes deverão ser tomadas. A extinção de todos os cargos comissionados não significa 

que o plano de carreira será colocado em operação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Agradeço a 

explicação do Carlos Jamarino. Hoje o Departamento de Trânsito sofre com a falta de 

funcionários. Vários setores estão sendo afetados com a falta de funcionários. Desculpe-me, 

mas não vi nenhuma publicação no Diário Oficial. Estive conversando com alguns chefes e 

os mesmos não sabiam quando o RH chamaria as pessoas aprovadas em concurso. Muitas 



pessoas ainda não foram chamadas. Sou cobrado diariamente em relação ao assunto. Por 

esse motivo elaborei o referido requerimento. Alguma satisfação deve ser disponibilizada 

para a população. Uma nota publicada no Jornal Oficial dizendo quando as pessoas 

aprovadas em concurso seriam chamadas é muito plausível. Peço a colaboração de todos. É 

uma forma de cientificar os cidadãos de nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

atentamente a fala dos dois vereadores. Acho que a população quer oferta de serviço. Nesse 

sentido, analiso da seguinte forma: Sermos cobrados por pessoas que prestaram o concurso 

público e ainda continuam aguardando, é difícil. Estamos vendo que está havendo 

determinada carência na prestação de serviço direcionada para a população ao passo que 

existem pessoas comissionadas fazendo o papel que essas pessoas ofereceriam de forma 

abrangente. Sabemos que o município necessita de assistente social. Por que a 

administração deixa de chamar o concursado e faz uma chamada para estagiários? Você 

tem essa resposta, Carlão? Nada contra os estagiários. É uma questão que foi levantada 

pelas pessoas que aguardam ser chamadas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 

Aparecido Jamarino: Na realidade o estágio é uma complementação da vida acadêmica da 

pessoa. Então, quando a Prefeitura faz um pré-acordo com o Centro de Integração Empresa 

Escola você está dando a oportunidade para que aquela pessoa se desenvolva. No 

desenvolvimento ela receberá as atividades do setor. É muito difícil afirmar que você está 

contratando estagiário para colocar no lugar de alguém... É uma acusação grave. É 

complicado. Não é isso o que acontece. A contratação de estagiários vem para cumprir um 

acordo homologado junto ao CIEE. É uma forma de dar oportunidade aos acadêmicos... 

Continuando o orador: Fico agradecido pela resposta, mas analiso que essas pessoas têm 

cobrado e, talvez, essa explicação por parte da administração seria muito importante... 

Carlos Aparecido Jamarino: Também sou cobrado por essas pessoas que prestaram 

concurso. Existe um número de contratação dentro do edital. Existe uma análise. A posição 

de classificação deve ser respeitada... Continuando o orador: Fica registrada essa 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 122/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Falei com o Secretário Clayton e a Secretária 

Flávia a respeito do assunto. Hoje temos os vigias. Os nossos vigias não são armados. Eles 

são vigias que prestam serviços básicos de portaria. Eles não são vigilantes. Não somente 

em função do que ocorreu naquela escola, gostaria de dizer que existe um estudo para que 

um tipo de monitoramento seja feito nas escolas através de sensores de presença. Essa 

tecnologia substituirá os vigias no sentido do sensor de presença. Os vigias continuarão 

trabalhando como porteiros. Hoje está sendo analisado o serviço e o equipamento. Esse 

trabalho será executado o mais rápido possível. Depois desse tipo de estudo será elaborada 

uma licitação para que as empresas possam participar. O Clayton está analisando a situação 



com as empresas a fim de constatar qual o melhor equipamento. Isso será feito em todas as 

escolas. Algumas escolas terão a presença dos vigias. Foi designada uma ronda ostensiva 

nas proximidades das escolas até o fim do processo licitatório. Várias medidas estão sendo 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Compreendo a explicação do vereador Carlão, mas no ano de 

2013 os vereadores da situação deram a ideia de comprar 4 viaturas com a sobra de 

dinheiro deste Legislativo. Infelizmente nada foi feito. Essa explicação em que o vereador 

Carlão diz que a Guarda estará fazendo ronda, perdoe-me, mas a Guarda Municipal não 

está dando conta de andar na cidade por falta de viaturas. É muito superficial para não dizer 

que é explicar o inexplicável nesse momento. É claro e notório. Houve um final de semana 

que haviam apenas 3 viaturas disponíveis. Falou-se em contratação, mas desde 2010 foi 

notado em um Fórum de Segurança que existe a deficiência de guardas municipais. Isso é 

2010. Estamos em 2015. O chamamento é para oferecer aquilo que tem condições. A 

administração, infelizmente, não tem feito a parte dela. Os vereadores da situação também 

não fizeram a parte deles. Agora é a hora de falar para a população. Justificar que a Guarda 

Municipal vai fazer a ronda nas escolas é pura demagogia. Os próprios vereadores da 

situação foram tirar foto com o prefeito na solicitação da compra das viaturas. O nobre 

vereador Marquinhos, quando houve aquele delito no Istor Luppi... Nada foi feito. 

Concordo com esse sistema de monitoramento, mas a Guarda não tem condições de realizar 

esse tipo de serviço. Por que vossas excelências votaram contra quando eu e o vereador 

César reservamos verba direcionada para a compra de viaturas? Deem as explicações para a 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 125/2015. Rejeitado menos 

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

Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 

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

Requerimento nº 00132/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

destinação dos uniformes escolares da gestão passada que seriam doados para entidades do 

município. Autoria: César Augusto da Silva. Rafael Donizete Lopes. Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 132/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael 

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

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Estivemos em contato junto a 

Secretaria de Educação. Existia um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), no qual o 

Ministério Público requisitava como deveria ser feito a doação desses uniformes. Estive 

conversando com a Flávia e ela apresentou o TAC. Inclusive, o TAC está homologado pelo 

arquivamento, pois a Prefeitura Municipal de Itapira cumpriu o Termo de Ajuste de 

Conduta e entregou todos os uniformes da gestão anterior para as entidades assistenciais. 

Aqueles que tiverem dúvidas podem procurar o Ministério Público. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00134/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando o afastamento da 

Secretária de Educação Flávia Rossi, até que as investigações estejam concluídas. Autoria: 

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



DA SILVA: “Boa noite a todos. Ela já foi condenada como vice-prefeita no município de 

Mogi Mirim em relação a merenda. Foi condenada em 1ª instância e recorreu. Ela continua 

condenada. Ela ainda está recorrendo, mas continua condenada. Nesse ano ela foi 

condenada novamente e com seus diretos políticos cassados durante cinco anos. Ela 

continua condenada. Enquanto continua condenada, já que o líder disse que cabe recurso... 

Cabe recurso, mas vamos aguardá-lo fora... Como o Nino Marcatti disse algumas situações 

a respeito desse vereador, gostaria de dizer que quero o direito de resposta. Gostaria que ele 

colocasse o meu pedido na íntegra. Ele está induzindo a população com uma situação 

inverídica. Enquanto o recurso da Secretária não for julgado ela continua condenada. Aqui 

já ocorreu a cassação de um vice-prefeito. Não tinha como condenar uma pessoa e afirmar 

que ele era o responsável. O Tribunal já apontou algumas irregularidades na Educação. Até 

quando vamos continuar nessa situação? Falaram que zeraram o número da fila de espera. 

Desminto essa situação. Muitas mães estão reclamando sobre a falta de vagas nas creches. 

É devido a essas falhas que venho solicitar o afastamento da Secretária. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Chego a me assustar com determinadas situações que ouço nesta Casa. O 

princípio constitucional alega que todos têm direito de defesa. Ninguém é considerado meio 

culpado ou culpado por um período. Podemos ter um assassino nesta Casa. Enquanto o 

julgamento não existir o mesmo continua sendo inocente. Ele tem o direito a prova, recurso 

e defesa. Pode ser legítima defesa ou acidente. Não é assim que funciona, vereador Marcos 

Paulo. Para seu conhecimento foi em 1ª instância e não transita em julgado. Portanto, ela 

não perdeu seu mandato. Fui buscar melhores informações. Não estou falando por falar. Fui 

atrás do corpo jurídico e conversei pessoalmente com a Flávia. Isso não aconteceu. O que o 

senhor está fazendo nesta Casa é um prejulgamento. Se a justiça brasileira baseasse por sua 

conduta, todos aqueles que possivelmente cometerem um crime estariam presos. Imagine se 

alguém acusasse o senhor de um crime. O senhor seria preso? O senhor está prejulgando. 

Esse pedido é tão descabido como os comentários que vossa excelência faz nesta Casa. É 

ilógico e insano. É obvio que o senhor tem um problema de ordem pessoal com a Flávia. 

Sabemos que o senhor tem uma irmã na Educação e que por algum motivo, talvez, o senhor 

tenha uma frustação por isso. A Flávia tem capacidade e experiência. Além de experiência 

ela também é competente. A justiça falará a verdade. Não venha a esta tribuna para fazer 

um requerimento desse porte. Respeite a justiça. Conheça a justiça. Pare com preconceitos. 

O senhor é um agente político. Agentes políticos estão sujeitos a justiça. O meu voto é 

contra esse requerimento. Tenho vergonha de ver um requerimento desse nível. Traga e use 

o conhecimento para fazer um requerimento apropriado. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Maurício do 

céu! Acho que vossa excelência, hoje... O que o senhor falou nesse plenário derruba tudo 

aquilo que vossa excelência e os demais vereadores fizeram com relação ao vice-prefeito. 

Vossa excelência falar que ninguém pode se manifestar até a decisão da justiça... O que 

vossa excelência fez? Vocês cassaram o vice-prefeito que era seu superior, nobre vereador. 

Vossa excelência entra em uma contradição legislativa e o senhor atropela todos os meios 

jurídicos desse país. O senhor falar que o vereador Marquinhos não pode fazer um 

requerimento, pois a justiça ainda não determinou... O senhor disse neste plenário que 

cassaria o Dado por suposta conivência ou improbidade administrativa dentro do SAAE. 



Até onde sei, nobre vereador, a justiça de Itapira ainda não se manifestou. Então, são dois 

pesos e duas medidas, Maurício. O senhor entrou em uma contradição legislativa jurídica 

sem precedentes, vereador. Não tem justificativa o que o senhor falou. Se o senhor analisar 

e trazer o processo da Flávia Rossi para a esfera política, na qual vossas excelências 

cassaram o Dado Boretti... Não sou advogado do Dado, mas o senhor entrou em uma 

contradição sem precedentes, vereador. O seu discurso derruba a votação puramente 

política que vocês fizeram com o Dado. O Dado foi acusado de improbidade administrativa 

e ser conivente com o possível suposto de desvio no SAAE e não teve o julgamento na 

esfera judicial. O senhor concorda com isso. Agora, o senhor vir e falar para o Marcos 

Paulo que defende a Flávia Rossi e que a mesma ainda não foi julgada em outras instâncias, 

perdoe-me, mas o senhor fez um discurso inexplicável para esse vereador, o autor do 

requerimento, para seu próprio grupo e para população Itapirense. Estou errado? O senhor 

fez um prejulgamento político para julgar o vice-prefeito. Vossa excelência falou que 

nenhuma pessoa pode ser prejulgada sem antes ter o julgamento. Está registrado em áudio. 

Sustente o que o senhor falou! O senhor está totalmente equivocado e totalmente sem moral 

para falar qualquer coisa! O senhor deve chamar o Dado novamente para conversar com 

ele, nobre vereador. O senhor extrapolou a esfera legislativa e jurídica. Não dou aparte para 

vossa excelência porque você vai falar mais besteira! O senhor deve se silenciar. Vereador, 

o senhor entrou em contradição e em uma imoralidade. Perdoe-me nobre vereador, mas o 

senhor como líder deverá dar explicações da votação da cassação do vice-prefeito. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 134/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

“É competência do Executivo, firmado pela Constituição Federal, julgar o prefeito e o vice-

prefeito. Existe um decreto lei em que toda comissão ouviu. O Dr. Rafael não é burro. Ele é 

médico formado e de grande opinião. Ele sabe que os Poderes são esferas diferentes, ou 

seja, Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada qual está em sua esfera. Por esse motivo o 

meu voto contrário. Justiça não tem relação com o Executivo. É misturar a situação para 

querer justificar corrupção alheia... Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Ela já foi condenada e teve seus direitos políticos 

cassados por 5 anos. A minha irmã é uma ótima professora. As mães gostam muito dela. A 

minha irmã não é conivente com essa administração. Ela sofre perseguição dessa 

Secretária. Isso não deveria existir. Não é frustação e sim apenas cobrar o que é de direito 

da população. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “A título de esclarecimento, gostaria de dizer que ninguém é conivente a 

roubalheira, vereador Maurício. A única justificativa de meu discurso é a incoerência da 

justificativa de vossa excelência em defender a Secretária de Educação ao passo que vai 

totalmente ao desacordo com aquilo que o senhor pregou na votação da cassação do vice-

prefeito. É nesse sentido. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Improbidade 

administrativa para um é diferente de outro? A justiça de Mogi Mirim é diferente de 

Itapira? Se for da forma em que o senhor justificou, nobre vereador, estamos em dois países 

e não em dois municípios. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Maio de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em 



única discussão o Requerimento nº 00137/2015.- Requer oficiar o Presidente do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde, solicitando informações detalhadas sobre o rombo 

deixado na gestão do ex-prefeito Toninho Bellini. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A 

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

Maurício, o senhor disse que é um rombo de 1,5 milhões. Com esse suposto rombo, 

acredito que o senhor cai em contradição com o requerimento sendo reprovado. Devemos 

investigar. E o perdão da dívida no valor de 1,8 milhões? Gostaria que a matéria não 

recebesse vistas. Vamos aprovar a matéria. A formação de uma comissão seria plausível. 

Devemos deixar de lado os grupos políticos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: O Paganini é prefeito desde janeiro de 2013. A administração municipal 

possui seu jurídico e tem por obrigação trabalhar de forma transparente. Fico preocupado 

por partir desta Casa. Quem deveria ter dado o exemplo seria o prefeito José Natalino 

Paganini. O Paganini não tem moral para falar para a população Itapirense que ele perdoou 

uma dívida maior do que esse valor. Maurício, leve para o Paganini. Estamos chegando a 2 

anos e 6 meses de administração. Defendo a população Itapirense. Obrigado... 

Continuando o orador: Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 


