
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de junho 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

para dizer que hoje entrará um projeto de lei que agrega um evento no calendário 

municipal. Nos primeiros seis meses de governo o evento foi realizado com sucesso. Peço o 

voto favorável dos demais vereadores. Outro assunto faz referência a requerimentos e 

indicações. Até mesmo em relação à Rua do Cubatão. Infelizmente houve duas mortes 

nesse local. A solicitação entrará como indicação. Veio uma resposta do setor competente 

alegando que as normas da ABNT estavam sendo seguidas, mas as lombadas estão baixas. 

Isso não procede em comparação ao requerimento enviado a esta Casa. Não posso deixar de 

falar do ocorrido nesse final de semana. Seria o monólogo da Rádio Clube, pois aquilo não 

foi um diálogo. Desafio esse deputado a montar um debate. Estou à disposição. Não tenho 

nada a esconder. Respeito-o muito por ter chegado aonde chegou. Saiu de uma cidade 

pequena e se transformou em deputado. Tentou para governador e não conseguiu. Respeito-

o muito por isso, mas ele não deve desrespeitar as pessoas. Nunca pedi cargo para ninguém 

nessa administração. Apenas solicitei para que o governo parasse com as perseguições. Isso 

aconteceu em administrações passadas e estava acontecendo na administração Paganini. 

Todos os vereadores são provas disso. Nunca solicitei dinheiro e cargos. Gostaria que o 

deputado fizesse diferente e realizasse o debate no anfiteatro do IESI. Os alunos poderão 

questioná-lo sobre muitas situações. É uma forma de esclarecer as situações. Gostaríamos 

que a Secretaria de Cultura pudesse realizar o evento na referida data. Novamente, senhor 

presidente, queria deixar registrado que gostaria de ver esses guardas municipais realizando 

a ronda no município. Sei que os veículos se encontram em mau estado, mas eles devem 

realizar a ronda municipal. É uma forma de combater a criminalidade. Obrigado.” A seguir, 

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

Primeiramente gostaria de parabenizar os órgãos de imprensa pelo dia da Liberdade de 

Imprensa. Também gostaria de estender meus cumprimentos ao Jornal Tribuna de Itapira, 

pois amanhã estará completando 26 anos de trabalho em nosso município. Temos que fazer 

algumas considerações em relação à imprensa porque vejo uma importância nessa situação. 

Não existe uma mídia que não colha informações e vá até a fonte para verificar se o fato é 

verdadeiro ou não. O que me surpreende é que eu, o César e o Marquinhos fomos 

duramente criticados pelo líder do prefeito. Falou-se nesta tribuna que éramos portadores 

daquilo que era publicado na imprensa do jornal Tribuna de Itapira. Fico imensamente feliz 

com o líder do prefeito porque acho que ele lê muito bem o Jornal Tribuna de Itapira e deve 

dar uma maior credibilidade pelo mesmo. O requerimento do vereador faz menção e cita 



que a fonte é o Jornal Tribuna de Itapira. Fico imensamente feliz porque é um jornal 

democrático. Situação e oposição leem e interpretam o jornal. Então, fica a cobrança para o 

líder, pois ele nos criticou e faz uso do Jornal Tribuna para apresentar um requerimento. 

Também gostaria de fazer um questionamento com relação ao requerimento do iminente 

vereador Maurício. Tinha uma matéria do jornal do município de Mogi Guaçu, datado no 

dia 18 de maio de 2013, alegando o seguinte: “Auditoria revela rombos no Consórcio 

Intermunicipal de Saúde.” Fala de todos os históricos dos municípios e no final tem a fala 

do prefeito de Itapira. O prefeito de Itapira José Natalino Paganini, PSDB, confirmou que 

foi pego de surpresa com o valor devido pela cidade e adiantou que, por sua vez, vai 

realizar uma auditoria interna para apurar as razões de mais essa bucha. Quem assina é o 

Bira Mariano. Então, parabéns, Bira, pela informação. Baseado nessa informação, Bira, 

apresentei um requerimento na época sobre o mesmo assunto e teor que o vereador 

Maurício apresentou na semana passada. “Requerimento de nº 252/2013.- Requer ao senhor 

prefeito informações sobre a participação do município no Consórcio Intermunicipal de 

Saúde.” Fala a respeito de todo histórico. Ainda diz o seguinte: “Importante esclarecer e 

deixar a população informada sobre os gastos com o consórcio, uma vez que o prefeito em 

entrevista foi contundente em afirmar que de forma como era gerido o consórcio...).” Esse 

pedido é a mesma coisa que o vereador Maurício está solicitando. Sabe o que aconteceu 

com esse requerimento, César? Os vereadores da situação rejeitaram o requerimento no 

passado. Então, as informações em que o vereador pede nesta Casa já poderiam estar à 

disposição da população Itapirense há um ano e oito meses. Isento o vereador Carlão 

Jamarino, pois não fazia parte desta Casa, assim como o presidente da época, Sr. Carlinhos 

Sartori, pois o mesmo não vota. Os demais vereadores votaram. Vossas excelências devem 

explicar a situação. Racionalmente não temos condições de dialogar porque a situação já 

poderia ser apurada há um ano e oito meses. A data é de 12 de novembro de 2013. 

Observamos que o que se vota nesta Casa, muitas vezes, na frente não conseguimos 

justificar. É um exemplo que deve ser citado. Caso o requerimento fosse aprovado no 

passado, acredito que as informações estariam à disposição de todos os vereadores, assim 

como para a população. Portanto, fico muito preocupado. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Os assuntos 

que me trazem a esta tribuna fazem referência ao loteamento Recanto da Princesa, sito às 

margens da Rodovia SP 352. É uma reivindicação que fiz ao DER solicitando melhorias na 

localidade. As chuvas prejudicam as pessoas que residem nas proximidades da via. Ontem 

eles estiveram no local. As obras foram iniciadas na data de hoje. A água será canalizada, 

melhorando a situação. O DER, tão logo, atendeu as reivindicações. Outro assunto de 

grande importância está relacionado aos moradores de Eleutério. Com a notícia do novo 

loteamento chamado Terras de Santana muitas pessoas ficaram contentes. Abrangerá 

chácaras de recreio. Outra parte abrangerá casas populares. Totalizará cerca de 53 lotes. 

Fizemos uma pesquisa social e muitas pessoas necessitam dessa situação. No dia 25 de 

julho, data festiva daquela localidade, será feito o lançamento do conjunto habitacional para 

as famílias de baixa renda. Será denominado de Milton Mendes. O condomínio de chácaras 

de recreio será denominado Terras de Santana. É uma fazenda muito antiga e centenária. É 

uma notícia muito boa para as pessoas que sonham com a aquisição da casa própria. Os 

moradores de Eleutério terão o privilégio de ter sua casa. Cabe ressaltar que foi proposta de 



campanha. Fico muito feliz com essa situação. Existe um projeto muito bem feito. Estamos 

buscando alternativas de trazer mais empresas para Itapira. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Ontem 

estive presente na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A 

mesma foi organizada pelo Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência em parceria com a Secretaria de Promoção Social. O tema da 1ª Conferência 

foi o desafio na implementação das políticas da pessoa com deficiência, a transversalidade 

como radicalidade dos direitos humanos. Tivemos uma palestra muito produtiva com a 

psicóloga Daniela Cristina Camargo sobre o tema: A necessidade de refletir sobre o estar 

junto com as pessoas deficientes. Foi uma tarde muito produtiva. Depois da palestra de 

apresentação dos temas foram apresentadas várias diretrizes. Após vários debates foram 

apresentadas 45 ações e atribuições de responsabilidade para o Poder Legislativo, 

Executivo e Conselho. Dentre essas ações, sendo uma que gostaria de destacar, é um 

projeto que venho trabalhando há mais de um ano. Seria um local de centro de informações 

para as pessoas com deficiência em Itapira. Atualmente as pessoas com deficiência 

procuram muito o INSS. Existe uma enorme dificuldade na elaboração e encaminhamento 

dos currículos para as empresas de nossa cidade. Os próprios empresários tem dificuldade 

de contratar as pessoas com deficiência. Eles utilizam a contratação através das cotas, mas 

nem sempre ele é alocado corretamente em seu local de trabalho. Temos dois médicos que 

sabem da dificuldade. Às vezes a pessoa deficiente é contratada de maneira irregular no 

aproveitamento. É um projeto que vem sendo trabalhado há mais de um ano. Dentro dessas 

ações estava esse projeto. Teremos uma pessoa que está apta ao trabalho. É uma servidora 

de carreira concursada que centralizará todas essas informações. Outra informação é com 

relação ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Mais uma vez no mês de maio o 

PAT obteve um resultado altamente positivo dentre várias ações: Emissão de carteira de 

trabalho, orientação do seguro desemprego, encaminhamentos, dentre outros. Vale destacar 

que fizemos uma reestruturação no PAT no sentido de oferecer às empresas de Itapira, 

principalmente aquelas que não possuem o setor de Recursos Humanos estruturado, uma 

melhor qualidade de atendimento. Nesse mês de maio fizemos a contratação de 19 pessoas 

por pequenas empresas de nossa cidade. Podem falar que é um número pequeno, mas no 

passado esse número não existia. No ano de 2015 foram contratadas 141 pessoas via PAT. 

É um trabalho em que a Prefeitura, através do Posto de Atendimento ao Trabalhador, vem 

atribuindo e colocando à disposição das empresas. Essa reestruturação irá fazer com que 

esse trabalho relacionado a pessoa com deficiência tenha mais êxito no lado profissional. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria, de forma muito cordial, parabenizar o 

presidente da Subsede da OAB de Itapira, Sr. Thomaz Antonio de Moraes. Eu e os outros 

colegas vereadores estivemos presentes na inauguração onde contou com a presença de 

várias autoridades regionais da OAB, assim como do deputado Barros Munhoz. Realmente 

o local da OAB ficou maravilhoso. Sei que o Carlinhos fez um requerimento congratulando 

com o Thomaz. Em um momento mais oportuno vamos tecer os cumprimentos a ele 

pessoalmente. Mesmo assim fica meu registro parabenizando toda diretoria, em especial, o 

Sr. Thomaz. Em relação ao assunto em que o vereador Rafael trouxe sobre um 

requerimento de sua autoria elaborado no passado, fico muito feliz de ele recordar disso. 



Isso mostra que será favorável ao nosso requerimento. Inclusive, iremos à fundo para 

descobrir o rombo deixado pela administração passada. Existiram duras críticas quanto 

como aconteceu a situação. Vale recordar, doutor, que a situação estava em processo de 

auditoria, a qual se encerrou há alguns dias. Até então, existiam indícios possíveis. Nada 

melhor que uma auditoria externa contratada especializada e pronta para fazer um trabalho 

como aquela realizada na autarquia do SAAE. Vossas excelências votaram contra um 

possível ato de corrupção. Existiu uma auditoria e nela foi apontada. Com a divulgação 

desse processo de auditoria mostra, de forma real e plena, o quão foi grande a má 

administração e gestão Toninho Bellini. Sei que vossa excelência atualmente possui um 

enlace político com o ex-prefeito Toninho Bellini e por isso tenha alguns receios contra 

essa situação, mas fico muito feliz. Sei que o senhor será favorável para que possamos 

mostrar quem foi Toninho Bellini. Dentro das situações onde o Toninho Bellini conseguiu 

trabalhar é dentro desse consórcio onde várias cidades foram envolvidas. Resultado: Foi 

pior do que em Itapira. Foi catastrófico. O que apareceu dentro desse consórcio foram 

credores fantasmas e pessoas que não receberam INSS, o qual é um direito do trabalhador. 

Houve falta de pagamento. Essa foi a gestão Toninho Bellini. Ele conseguiu danificar 

Itapira e outras cidades da região. A má gestão dele não ficou restrita em Itapira, mas sim 

em toda região. Por esse motivo, fico feliz do senhor ir junto ao requerimento de minha 

autoria. É uma forma de apontar aquilo que ocorreu dentro do consórcio. A população 

realmente deve saber quem é o culpado. 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. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para 

que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Relatório. 1º) 

RELATÓRIO Nº. 004/2015.- Ata da Prestação de Contas do Poder Executivo, referente 

ao 1º quadrimestre do exercício de 2015, apresentada em audiência pública no dia 27 de 

maio de 2015, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. 

Presidente passa à leitura do Projeto de Lei Complementar. 2º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 009/2015.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Reajusta os vencimentos dos funcionários da 

Câmara Municipal a partir de 1º de maio de 2015 e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 

0056/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui no Município de Itapira o "Dia da Costureira", a ser 

comemorado anualmente no dia 25 de março. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0057/2015.- Em que o Sr. Marcos 

Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 

Calendário do Município de Itapira "O Encontro de Carros Antigos". DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0058/2015.- Em que o Sr. 

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

Autoriza o parcelamento de débito previdenciário do Município de Itapira com o Regime 

Próprio de Previdência Social desta municipalidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0059/2015.- 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$ 500.000,00. A seguir, pela ordem, o 

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

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0060/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Inclui o parágrafo único 

ao artigo 1º da Lei nº 3.779, de 13 de julho de 2005. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0061/2015.- Em que o Sr. José 

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

sobre denominação da Academia ao Ar Livre. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) 

Emenda Aditiva de nº. 004/2015 ao Projeto de Lei nº 34/2015.- Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais 

Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 72/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 48/2015.- 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 48/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre 

denominação de logradouros públicos na Vila Esperança 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, 

pois os nomes indicados para a denominação das vias públicas na Vila Esperança, são de 

saudosos itapirenses que em vida muito contribuíram para o progresso de nossa cidade. É 

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 11º) PARECER nº. 73/2015.- Ao Projeto de Lei nº 54/2015.- 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 54/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Cria Zonas de Urbanização Específica", 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 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 74/2015.- Ao Projeto de Lei nº 55/2015.- 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 55/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras 

providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram 

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

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

Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada 

à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 13º) PARECER nº. 75/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

59/2015.- 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 

59/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 500.000,00", 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. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho 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. 00126/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Dr. Marco Aurélio de Azevedo. Autoria. Todos Os Senhores 

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

Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00127/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Luiza Souza Ferracini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00128/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Zilma Tinoco Galdi. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto 



de Pesar nº. 00129/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana Lumini 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho 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. 18º) Requerimento nº. 00139/2015.- 

Voto de Congratulação com o presidente da OAB de Itapira, Dr. Thomás Antonio de 

Moraes, e demais membros da diretoria, pela inauguração da nova sede da Casa da 

Advocacia e Cidadania de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00140/2015.- Voto 

de Congratulação com a Secretária Municipal de Saúde Rosa Ângela Iamarino, pelo evento 

de Confraternização dos Servidores Municipais da Saúde. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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

Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00141/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação n° 115/15, que sugere melhorias na creche Josepha Eliseu da Silva, no Flávio 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento realmente foi 

transformado em uma indicação. É uma indicação de minha autoria. A matéria foi atendida 

em partes, ou seja, somente o mato foi roçado. Venho por meio deste requerimento solicitar 

algumas explicações. Peço a colaboração de todos os nobres edis. Muitas pessoas me 

cobram nas ruas. Caso a matéria for rejeitada, peço para que os vereadores expliquem a 

situação para as mães. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 00142/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretário de 

Defesa Social informações sobre o sistema adotado para concessão de férias aos vigias 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. É uma informação notória, pois 

sabemos que o quadro está defasado. Foi falado que não poderiam tirar férias. Gostaria de 

saber como está a situação. Peço o voto favorável de cada vereador. Obrigado.” 

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

02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Indicação nº. 

00167/2015.- Sugere veiculação de campanha contra abuso sexual de crianças e 

adolescentes nos carnês de IPTU e nas contas de água do SAAE. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Indicação 

nº. 00168/2015.- Sugere reforma do telhado da escola "Izaura da Silva Vieira". Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Indicação nº. 00169/2015.- Sugere poda de árvore na Rua Uruguai, defronte o Nai "Balão 

Mágico". Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 



Carvalho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00170/2015.- Sugere recapeamento asfáltico nas 

ruas Firmino Vieira da Silva e Constantino Campos, na Vila Boa Esperança. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) 

Indicação nº. 00171/2015.- Sugere reforma de dois redutores de velocidade tipo lombada 

na Rua do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações passamos aos Ofícios: 27º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM136096/2015: 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$ 345.275,37. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Antonio 

Carlos Gomes: Agradecimento em homenagem prestada por ocasião do inditoso 

falecimento da Sra. Lucy Victor dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) 

Associação de Moradores da Vila Penha do Rio do Peixe: Convite para a Festa Junina 

no dia 06 de junho de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Cargill: Manifestação de 

agradecimento por ocasião da elaboração de um Voto de Congratulação a esta empresa. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Casa de Repouso Allan Kardec: Prestação de 

Contas do 1º Trimestre de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Casa das Artes 

de Itapira: Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho 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 única discussão o Projeto de Lei nº 

0033/2015.- Amplia as competências do COMDEMA, acrescentando incisos ao artigo 2º da 

Lei nº 4.491, de 09 de setembro de 2009. 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 33/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em segunda 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. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 46/2015. 

Aprovado menos uma abstenção do vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

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

de Lei nº 0054/2015.- Cria Zonas de Urbanização Específica. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa 



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

Lopes e Marcos Paulo da Silva, vistas da matéria. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

54/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 

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

nº 0055/2015.- Aprova o Plano Municipal de Educação 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. Foi realizada uma conferência onde vários professores 

marcaram presença. É um plano em caráter de dez anos. Foi aprovado pelas delegadas aptas 

a votar. Por que não fazer em um sábado onde mais professores poderiam estar presentes? 

Peço a colaboração de todos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 55/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0059/2015.- 

Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 500.000,00. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Pude conversar com o líder a respeito da mensagem do projeto vinda do 

iminente prefeito. (A seguir, o vereador lê a mensagem do projeto em sua íntegra.) Diante 

daquilo que está sendo votado... Vejo que toda população Itapirense ficou sabendo da 

gravidade da situação do município. Talvez fui um dos mais ferrenhos questionadores com 

relação a epidemia de dengue. Vejo que foi decretado estado de emergência e a verba do 

Estado foi disponibilizada para coibir a proliferação da doença. Gostaria que os vereadores 

fizessem uma reflexão porque aquilo que é de determinação em uma situação de epidemia 

não podemos ser inconsequentes de colocar vidas em risco ao passo que o mosquito causou 

estragos, várias mortes e diversos casos catalogados nesta cidade. Por que falo isso? Estive 

conversando com funcionários da Saúde e na semana passada fiz essa pergunta para o 

vereador líder, sendo que ele não respondeu. Parte do dinheiro do PMAC, aprovado nesta 

Casa de Leis, foi usado na epidemia de dengue. Você conversa com o atendente, com a 

enfermeira e com o médico e eles dizem que foram questionar a Secretaria sobre o porquê 

deixaram de receber esse dinheiro. A resposta foi que o dinheiro foi usado na epidemia de 

dengue. Então, as pessoas que estavam na linha de frente com relação a dengue foram 

prejudicadas. Não receberam aquilo que aprovamos nesta Casa. Foi uma batalha de todos. 

Discutimos, mas todos os vereadores chegaram a um consenso que o repasse do PMAC 

seria pago aos profissionais da Saúde. A determinação foi que o dinheiro seria aplicado na 

epidemia de dengue. Não acho justo você mexer no dinheiro do servidor municipal da 

Saúde falando que usou o dinheiro na epidemia de dengue. Não tem cabimento. Não 

consigo achar uma explicação. Elogiaram as agentes de saúde nesta tribuna. Essas pessoas 

tem mérito. Não entendo quais são as metas desse governo municipal. Se algum vereador 

conseguir explicar, agradeço. Concordo que o dinheiro foi remanejado. Não vejo uma 

justificativa com as prioridades. Não é justo você deixar de pagar os servidores pelo fato da 

epidemia de dengue. Não dá para entender. Entendo a situação emergencial, mas expliquem 

para o servidor. Essa justificativa de tirar o dinheiro do servidor para usar na epidemia de 



dengue é uma bandeira desfavorável ao servidor municipal. Não tem explicação. A 

mensagem do projeto diz que é para cobrir os gastos da dengue. Os servidores municipais 

da Saúde foram prejudicados pela administração porque deixaram de ganhar o dinheiro. 

Isso não é justo. Lutaram muito para concretizar esse benefício. Infelizmente não concordo 

com a conduta e a medida adotada tanto pelo prefeito como pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Fiz vários questionamentos porque a lei foi aprovada nesta Casa. Na época o 

plenário estava lotado por servidores municipais. Expliquem para essas pessoas o porquê o 

dinheiro foi usado na epidemia de dengue. O dinheiro será reposto? Fica o questionamento 

para a administração. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Mais uma vez venho a esta tribuna com o 

mesmo discurso. Novamente terei que aplica-lo. Gostaria, doutor, que o senhor me 

apresentasse um documento em relação a isso que o senhor está falando. Achar ou ouvir 

dizer é muito fácil. Existiu uma oscilação na classificação do PMAC liberado pelo 

Ministério da Saúde, no qual reclassificou as unidades básicas que a recebem e uma 

diferença no repasse para cada uma delas. Em uma conversa com o Dr. Pedro questionamos 

como teria sido feita a análise através do Ministério da Saúde. É de ordem federal. Vir até 

essa tribuna e dizer que o dinheiro do PMAC foi repassado para a dengue... Gostaria de 

lembrar o mérito da vinda desse dinheiro. São R$ 500.000,00 vindos do excesso de 

arrecadação do Estado de São Paulo. É dinheiro para beneficiar o combate a dengue. 

Lembramos que não foi somente Itapira que foi prejudicada pela dengue. O Estado de São 

Paulo sofreu com a epidemia. Foi realizado um trabalho exemplar em nossa cidade. De 

maneira nenhuma a nossa cidade pegaria um dinheiro do servidor. Temos muito respeito 

pelos servidores. Gostaria que uma prova documental fosse disponibilizada a esta Casa 

apontando que o repasse do PMAC foi para a dengue. No achômetro é tudo muito simples. 

Cansei de vir a esta tribuna para falar a respeito do achômetro. Obviamente temos situação 

e oposição, além das críticas, mas vamos elogiar a vinda, através do deputado Barros 

Munhoz, de R$ 500.000,00. Tirar dinheiro do Estado de São Paulo nos dias atuais está 

muito difícil. Não esqueçam que a Dilma cortou muitas verbas do Ministério da Saúde. 

Vivemos um momento de crise severa. Nossa cidade conseguiu trazer três empresas para 

Itapira. Gostaria de saber de onde que o vereador conseguiu essa informação. Traga uma 

prova circunstancial. Temos que tomar cuidado. Apedrejar uma administração é muito 

fácil. Olhar o combate, é difícil. O projeto de lei vem em face da vinda de R$ 500.000,00 

para Itapira. É mais um recurso que estamos buscando junto ao Governo do Estado. Acho 

que todos os vereadores deveriam fazer isso. O vereador César poderia buscar recursos a 

nível federal. Cadê? Todos poderiam correr atrás. Isso deve ser enaltecido. Precisamos 

observar e não distorcer. O projeto de lei está tramitando na Casa. É uma verba vinda do 

Estado. Portanto, senhor presidente e caros colegas, peço a aprovação de todos. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa 

noite a todos. Pretendia discutir esse assunto na próxima semana com melhor 

embasamento. O que posso falar nesta data é que sou beneficiário direto da verba do 

PMAC. Não notei nenhuma diferença em relação ao que recebo mensalmente. Obrigado.” 

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

todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico bastante 

preocupado, pois o líder do prefeito vem a esta tribuna para falar a respeito da dificuldade 



de verbas federais e estaduais. Acho que o nobre prefeito Paganini, Dr. Maurício, ainda não 

chegou ao seu gabinete. O que ele falou na Rádio Clube em relação ao repasse de verbas 

para os munícipios é estarrecedor para não falar que é uma situação sem explicação. 

Quando foi questionado o que ele tinha ido fazer em Brasília, infelizmente põe em cheque o 

que ele faz na Prefeitura. O prefeito disse que tinha ido até Brasília a trabalho. Compreendo 

que ele foi buscar verbas, mas ele deu um tapa na cara de todas as pessoas que foram à luta. 

O Edson falou na quinta feira neste plenário. Acho que ele deveria estar dormindo naquela 

solenidade. O Edson, presidente da Federação dos Funcionários e Servidores da Saúde, foi 

muito feliz em seu discurso. Nobre vereador Maurício, ou o senhor fica do lado do Paganini 

ou o senhor concorda com o presidente do sindicato, no qual você faz parte. É um absurdo 

essa situação... Continuando o orador: Esse projeto é um repasse de fundos vindos do 

Governo Estadual. Não posso falar que o mérito vem dos deputados porque isso não está 

comprovado através de documentos. O documento comprova que o prefeito apenas está 

pedindo a abertura desse crédito. Agradeço o prefeito por enviar o projeto. Os vereadores 

podem buscar recursos. Estive presente na conferência da reforma política e pude conversar 

com senadores de vários estados. Temos um grande defensor na área da Saúde chamado 

Sérgio Reis. O repasse de 16 milhões é revertido a Saúde. Itapira precisa de um mamógrafo 

e um tomógrafo. Os vereadores do PRB lutam pela Saúde. Estamos correndo atrás dessas 

verbas, nobre vereador. Com a sigla do PRB neste município, acredito que eles vão trazer 

verbas. Eles são humanos e vão realizar o repasse para o município. Vou votar favorável, 

mas não tem como falar que isso é fruto do trabalho do Barros Munhoz. Isso não consta no 

papel. Em relação ao PMAC, acredito que poderíamos apresentar nesta Casa. Gostaria que 

um requerimento fosse encaminhado ao prefeito solicitando cópias do repasse do PMAC. 

Caso os vereadores adiantassem as informações, tudo bem. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 59/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 113/2015. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 02 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. O vereador Maurício, quando falou do resultado da auditoria... Trago o jornal de 

Mogi Guaçu e Conchal. São duas cidades que fazem parte do consórcio. No dia 21/05/2013 

já havia o resultado da auditoria. É somente a título de informação para vossa excelência. 

Então, essas informações em que o senhor contesta são informações dos municípios que 

fazem parte do consórcio. Falo até o nome da empresa: Tiges Assessoria e Sistema Público. 

É uma empresa de Curitiba. Em maio essa auditoria já estava pronta. O senhor justificar 



que votou contra porque não tinha o resultado da auditoria, na linha do tempo vossa 

excelência está totalmente equivocado. O senhor perguntou na semana passada como eu 

votaria. Pergunto para vossa excelência e para os demais vereadores, com exceção do 

Carlão, por que vossas excelências rejeitaram a mesma matéria? Não me venha falar que 

seria pela auditoria que eu lhe derrubo baseado no tempo. A título de informação, vereador, 

se o senhor diz a respeito do requerimento de minha autoria elaborado no ano de 2013, caso 

o senhor não se lembre, em 18/11/2014 fiz outro requerimento solicitando informações. É 

bem recente. Acho que a memória de vossas excelências está muito curta. Vamos 

esclarecer as coisas. O senhor poderia ter informado a população Itapirense há um ano e 

oito meses. Vejo que atualmente vossas excelências não conseguem justificar aquilo que 

rejeitaram no passado. O senhor perguntou como votaria. Os requerimentos mostram para 

vossas excelências como eu votaria no passado. Por que vossas excelências e os demais 

vereadores, assim como o prefeito Paganini, não informaram a população? Por que vossas 

excelências rejeitaram o mesmo assunto. Vossas excelências não vão conseguir explicar, 

sequer, para o grupo político de vocês. Não tem explicação, líder do prefeito. Falar que 

votou contra porque não tinha o resultado da auditoria, não é verdade, nobre vereador. 

Então, os órgãos de imprensa desses municípios estão dizendo a mentira para os 

munícipes? Baseei-me no jornal para elaborar esse requerimento. Vamos ser claros. O meu 

voto é como no passado, ou seja, favorável. Vossas excelências eram fiscalizadores. A 

postura de vossa excelência mudou. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Olhem, senhores vereadores, 

esse processo de auditoria estava em andamento quando o primeiro requerimento do Dr. 

Rafael foi elaborado. Porém, fico feliz com a conduta do Dr. Rafael dentro desse processo 

investigativo. Um prefeito que se dizia responsável em administrar e gerir um consórcio 

deixar de pagar R$ 271.000,00 em INSS, R$ 438.000,00 em credores, isso somente no 

município de Itapira... Os municípios da região estão na ordem de 4,7 milhões ou mais. 

Quando o senhor fala sobre as votações, não tínhamos a certeza do término dessas 

auditorias. O que o senhor quer fazer nesse momento é uma camuflagem daquilo que vai 

aparecer. Inclusive, acredito que o senhor nos ajudará a desmascarar a gestão anterior. 

Vamos ver realmente quem é Toninho Bellini. Vamos mostrar à população Itapirense como 

foi a gestão Toninho Bellini em Itapira. Mostraremos como foi gerenciado a má conduta de 

todas as contas dos municípios. Tive acesso a todas contas. Todas estavam juntas. A 

primeira ação do atual presidente foi instituir uma auditoria. Ele disse: “Não vou por a mão 

nessa cumbuca porque está tudo errado.” Ninguém queria assumir o consórcio gerido pelo 

ex-prefeito. Aquilo, possivelmente, era um antro corrupto onde credores fantasmas 

apareceram. Não tem como ser justificado. Inclusive, existem contas que não foram 

cobradas em virtude dessa sindicância. Como será cobrada uma situação que não existiu? 

Quero ver a explicação do presidente do consórcio sobre as irregularidades. Olhe, Dr. 

Rafael, encontrando as irregularidades gostaria de convidá-lo para ir até o Ministério 

Público a fim de abrir uma ação civil pública contra o ex-prefeito. Desse modo, o senhor 

mostrará a transparência como o senhor mesmo disse. Vamos levar essa denúncia até o 

Ministério Público. Caso essas irregularidades realmente forem constatadas, acredito que 

essas atitudes não podem ficar impunes. Sabemos que existem investigações e punições. 

Todos os vereadores devem ir até o Ministério Público. Com as documentações em mãos, 



vamos tomar providências. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 137/2015. 

Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Votei favorável. Não estamos aqui para seguir um partido ou um grupo 

político. Se os cofres públicos foram onerados, acredito que medidas devem ser tomadas. 

Vamos pegar as irregularidades que acontecem em nosso município e acionar o Ministério 

Público, líder? Esse requerimento deveria ser encaminhado para as demais Câmaras 

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

LOPES: “Dr. Maurício, aqui devemos separar quem está do lado da população e quem está 

do lado de um grupo político. O senhor falou e falou. Você parece o Rolando Lero neste 

plenário. Fala, fala e fala, mas não consegue explicar nada. Infelizmente, o senhor me 

convidando para ir ao Ministério Público, talvez já tivéssemos ido em 2013. Vossa 

excelência não justificou o porquê da rejeição dessa mesma indicação em 2013. O que 

tenho para lamentar é que a preocupação de vossa excelência é direcionada a um grupo 

político. A minha preocupação é perante a população. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “É tão contraditório aquilo que o 

nobre colega disse que ele não teve, ao menos, a capacidade e a iniciativa de ordem 

pessoal, sabendo de tais denúncias e tão sérias que são, de ir ao Ministério Público. Aonde 

está a moral? Não precisamos de um requerimento desta Casa para ir até o Ministério 

Público. A iniciativa pode ser de ordem pessoal. Será a minha. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Junho 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. 


