
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 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. Estive participando de 

um evento da Igreja Católica Apostólica Romana nesse final de semana. Foi realizado no 

município de Pedreira. Foi uma maravilha. Quero parabenizar o padre Érique pela 

organização da festa junina realizada no bairro Jardim Raquel. Foram três dias de muita 

alegria e confraternização. Muitas pessoas participaram do evento. Agradeço e fico muito 

contente com a presença de todos. Recebi um e-mail nesse final de semana do Deputado 

Fausto Pinato. O e-mail foi enviado depois que estive conversando com ele no evento da 

reforma política. A viagem até Brasília rendeu bons resultados. Sabemos que o nosso 

município se encontra ao lado do Sul de Minas Gerais. Não temos algo turístico em nossa 

cidade. Uma situação que pode chamar a atenção de muitas pessoas é o fato da Revolução 

de 1932. Itapira foi campo de batalha. Enviei um ofício para o prefeito. Fico muito contente 

de o prefeito receber a mensagem. Agradeço o deputado Fausto Pinato pela atenção ao 

nosso município. Quero repudiar um evento que ocorreu na capital pelos atos praticados. 

Usaram imagens e crucifixos ferindo algumas religiões. É uma enorme falta de respeito. 

Eles dizem que querem respeito, mas não respeitam os outros. Onde acaba a liberdade de 

um, começa a de outro. Repudio essa cena. Fico muito entristecido com essa situação. 

Quero deixar registrado o voto de congratulação direcionado ao chefe dos escoteiros, Sr. 

Palmieri. Não devemos ver lado político. O e-mail simplesmente poderia ser deletado. 

Quero deixar algo importante para Itapira. Por esse motivo peço a colaboração de todos. 

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

“Boa noite a todos. Hoje estará entrando uma indicação de minha autoria que faz referência 

a solicitação dos moradores do bairro São Vicente. Seria o segmento da abertura da 

Avenida Planalto. Muitas pessoas do fundo do terreno tem a necessidade da abertura da rua 

para construir suas casas. O prefeito já esteve no local. Passo pela localidade desde 2009. É 

uma reivindicação muito importante. Algumas pessoas desapropriadas já foram indenizadas 

pela Prefeitura. O Zé Armando também esteve no local. Somente estamos aguardando o 

início das obras. Outro assunto faz referência ao acontecimento de uma festa na Fazenda 

Boa Esperança. Estive participando da procissão, assim como o prefeito municipal. Esse 

tipo de evento ocorre há mais de cem anos. Agradeço a presença de todos. A Banda Lira 

também esteve prestigiando a procissão. A festa transcorreu de forma muito tranquila e 

agradável. Também gostaria de dizer que o DER continuará realizando os serviços na 

Rodovia que liga Itapira a Amparo, mais precisamente na entrada do loteamento Recanto 

da Princesa. A canalização da água, construção de guias e sarjetas serão concretizadas. 



Outro assunto seria que está sendo realizada uma reforma no Parque Juca Mulato. Muitos 

benefícios serão disponibilizados para a população. O Rotary Club completou 62 anos de 

fundação em Itapira. É uma das ONGs mais antigas que existem em todo mundo. Várias 

entidades de Itapira são beneficiadas através dos rotarianos. Agradeço a atenção de todos. 

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

JAMARINO: “Boa noite a todos. Muito rapidamente gostaria de destacar novamente o 

desempenho do Banco do Povo Paulista neste mês de maio. Seria um convênio entre o 

município juntamente com a Secretaria de Relações do Trabalho. Muitas pessoas, dentro de 

uma escala pré-estabelecida, são beneficiadas através dessa situação. Isso gera emprego, 

renda e a contratação de novos empregados. No mês de maio tivemos a concretização de 18 

contratos. Isso totalizou R$ 94.594,00. É uma situação muito importante. Em função dessa 

bela atuação do Banco do Povo Paulista, depois de uma remodelação, capacitação e 

treinamento aos servidores, houve a necessidade de se formular mais uma solicitação de 

dinheiro ao Fundo de Investimento do Estado de São Paulo. Seria uma forma de se fazer 

frente às solicitações e demandas dos interessados. A cada valor investido pelo município o 

Governo do Estado investe nove vezes mais o valor. Somente nesse ano de 2015 tivemos 

75 contratos finalizados com o valor de R$ 414.763,00. No ano de 2014 foram realizados 

127 contratos. Isso resultou em R$ 782.775,00 de empréstimos. Gostaria de destacar e 

parabenizar os dois servidores do Banco do Povo Paulista, Érica e o Rafael, pelo excelente 

trabalho à frente da demanda dos pequenos empreendedores de Itapira. Obrigado.” A 

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

todos. O que vou falar são águas passadas. Como diz meu amigo Renato Ranzatti: “Quem 

anda para trás é caranguejo.” Perdi meu tempo averiguando melhor sobre o assunto do 

PMAC que foi discutido nesta Casa na semana passada. Tenho a dizer que não foi desviado 

verba do PMAC para a dengue. O que houve foi uma reclassificação das equipes por 

pontuação do Ministério da Saúde. Isso colabora para o rebaixamento de algumas equipes. 

Inclusive, a minha equipe foi rebaixada. Outras tiveram uma melhor pontuação e receberam 

uma fatia maior. Isso gera insatisfação na compreensão dos fatos. Queria parabenizar a 

UIPA pela concessão do terreno para a construção das instalações da mesma. Também 

queria parabenizar a Prefeitura por ter olhos voltados para os animais abandonados. Deixo 

um abraço fraterno para uma classe de pessoas que passam a vida recolhendo cães 

abandonados. São pessoas conhecidas como o saudoso Pastor Dibe. Na maioria das vezes 

são pessoas desconhecidas e anônimas. O grande problema desse pessoal sempre foi a 

castração. A castração é um procedimento cirúrgico caro. Também deixo um abraço para a 

minha amiga Suely Fernandes, do bairro dos Prados. Tenho uma cachorra recolhida das 

ruas há uns 10 anos. Ela está prenha. Quem tiver interessado nos filhotes favor entrar em 

contato com a minha pessoa. Acho que não terei muito problema em arrumar donos dessa 

vez porque darei um filhote de presente para cada vereador. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Inicialmente, Dr. Pedro, sobre o assunto do PMAC, gostaria de dizer que foi exatamente 

essa situação. Que bom que o senhor foi a fundo para tirar as possíveis dúvidas. Hoje 

gostaria de falar de algumas situações de ordem positiva. Ontem começou a revitalização 

do complexo esportivo situado no bairro dos Prados. O Carlinhos é um grande lutador pelo 

espaço, assim como o vereador Joilson. Todos os vereadores conhecem o espaço. Teremos 



um amplo espaço para a realização de atividades físicas. Também tivemos a realização da 

Tratorata nesse final de semana. Foi um evento muito bom. Cerca de 100 tratores 

participaram do evento. Estava muito bem organizado e distribuído. Na sexta feira teremos 

a entrega completa do 3º andar do Hospital Municipal. A obra está avaliada em mais de 3 

milhões de reais. Gostaria de convidar a população Itapirense para participar do evento. É 

uma forma de conhecer o 3º andar. Todos poderão analisar os benefícios. Todos poderão 

observar o que a administração Paganini conseguiu transformar. De forma muito carinhosa, 

gostaria de cumprimentar os integrantes da UIPA. Foi fechado um ciclo de castrações. É 

uma forma de administrar o controle de natalidade desses animais. A UIPA vem 

demonstrando muito cuidado em relação ao assunto. No lixão existem por volta de 40 

animais soltos e se reproduzindo de forma descontrolada. A UIPA tomará algumas medidas 

para que esse problema seja sanado. Parabéns a UIPA e ao Instituto Luiza Mell. O 

Executivo, o Legislativo e as organizações não governamentais estão em comunhão. O 

Instituto Luiza Mell é muito conceituado e de propriedade da uma apresentadora de TV. 

Ela prestou um elogio a respeito da lei aprovada nesta Casa que faz referência aos maus 

tratos aos animais. A lei é originária de um conjunto de trabalho da UIPA, juntamente com 

o Executivo e Legislativo. Houve mais de 40 mil curtidas e 2 mil comentários dentro da 

página da Luiza Mell em uma rede social. Todos estão de parabéns em sermos os pioneiros 

na lei dos maus tratos aos animais. 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 17ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 26 de Maio de 2015. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 28 de Maio de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário 

para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de 

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0062/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo instituir 

a Carteira Funcional para os vigias concursados no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. 

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

Pareceres. 4º) PARECER nº. 76/2015.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 09/2015.- 

As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, 

Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, 

que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2015, de autoria da Mesa da Câmara, que "Reajusta os vencimentos 

dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º de maio de 2015 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 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 5º) PARECER nº. 77/2015.- Ao Projeto de Lei nº 30/2015 e 

Emenda Modificativa e Supressiva nº 01/2015.- As Comissões de Justiça e Redação, 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e 

Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 30/2015, de autoria do Vereador Décio da 

Rocha Carvalho, que "Institui no âmbito do Município de Itapira a Política de Identificação, 

Catalogação, Recuperação e Proteção de Nascentes de Água e dá outras providências", bem 

como à Emenda Modificativa e Supressiva nº 01/2015, de autoria das Comissões 

Permanentes, após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, 

eis que inexiste óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. 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 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 6º) PARECER nº. 78/2015.- Ao Projeto de Lei nº 34/2015 e 

Emendas Aditivas nº 01, 02, 03 e 04/2015.- 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 34/2015, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, 

que "Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona", 

bem como às Emendas Aditivas nºs 01, 02 e 03 e 04/2015, de autoria dos Vereadores Cesar 

Augusto da Silva e Carlos Alberto Sartori, respectivamente, são de 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 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 7º) PARECER nº. 79/2015.- Ao Projeto de Lei nº 49/2015.- 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 49/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Dá nova redação ao caput do artigo 1º e ao seu § 3º, da Lei 

5.147, de 22 de agosto de 2013", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram ainda, por 

apresentar uma emenda supressiva, para corrigir distorções na propositura, uma vez que a 

Casa já aprovou alteração idêntica ao que §3º do Art. 1º propõe. EMENDA SUPRESSIVA 

Nº 01/2015. Art. 1º - Fica suprimido o §3º ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 49/2015. 

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 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) 

PARECER nº. 80/2015.- Ao Projeto de Lei nº 52/2015.- 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 52/2015, de autoria do nobre 

Vereador Carlos Aparecido Jamarino, que "Institui no Calendário do Município de Itapira 

"O Dia da FATEC de Portas Abertas", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

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

opinam pela aprovação, pois é digna de louvor a propositura, uma vez que o fato da Fatec 

abrir suas portas para as empresas do Município, tem sido de suma importância e de 

geração de empregos na cidade. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 81/2015.- Ao Projeto de Lei nº 56/2015.- 

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 56/2015, de 

autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Institui no Município de Itapira o 

"Dia da Costureira", a ser comemorado anualmente no dia 25 de março", 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. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa à propositura. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. Art. 1º - Altera a redação do Art. 3º que passa a 

constar com a seguinte redação: ...Art. 3.º - As atividades alusivas à efeméride, consiste 

na realização de eventos envolvendo os profissionais da costura do Município, a 

critério da Secretaria Municipal de Cultura. 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 09 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 82/2015.- Ao Projeto de Lei 

nº 57/2015.- 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 57/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Institui no 

Calendário do Município de Itapira "O Encontro de Carros Antigos", 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. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa à propositura. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. Art. 1º - Altera as redações dos Arts. 1º, 2º e 3º, 

que passam a constar das seguintes formas: Art. 1º) Institui no calendário oficial do 



Município de Itapira, o “ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS”, o qual deverá ser 

realizado, anualmente, no último final de semana do mês de março. Art. 2º) O evento 

a que alude o art. 1º desta lei, consiste na exibição de relíquias dos mais variados 

estilos e modelos, com mais de 20 (vinte) anos de fabricação, comercialização de peças 

antigas, doação de animais domésticos, praças de alimentação e atração para as 

crianças. Art. 3º) A organização do evento ficará sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Cultura, com apoio da equipe organizadora. Quanto ao mérito, todavia, 

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

autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 11º) 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: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) 

PARECER nº. 83/2015.- Ao Projeto de Lei nº 58/2015.- 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 58/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o parcelamento de débito previdenciário do Município de 

Itapira com o Regime Próprio de Previdência Social desta municipalidade", após 

minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova, menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael 

Donizete Lopes, 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 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

PARECER nº. 84/2015.- Ao Projeto de Lei nº 60/2015.- 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 60/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Inclui o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 3.779, de 13 de julho 

de 2005", 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 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 14º) PARECER nº. 85/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

61/2015.- 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 

61/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação da 



Academia ao Ar Livre de Edene Ghezzi Boretti, a Dila" acordaram por exarar parecer 

favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 

inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória 

a homenagem que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à saudosa Edene Ghezzi 

Boretti, a Dila, como era carinhosamente conhecida, que juntamente com o professor 

Barreto dedicou sua vida ao esporte, sendo uma atleta de natação, tendo disputado dezenas 

de campeonatos, vencendo praticamente todos. 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 

09 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00130/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Ribeiro Silvério. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Amélia Hachaman Oliveira, mãe do presidente do SinSaúde de Campinas e Região Sr. 

Edison Laércio de Oliveira . Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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. 17º) 

Requerimento nº. 00143/2015.- Voto de Congratulação com o estimado casal, Sr. José 

Eduardo Bosso e Sra. Maria Aparecida Aricetti Bosso, pelos 25 anos de casamento. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 00144/2015.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal, Sr. Benedito Alves de Oliveira e Sra. Cinira Costa de Oliveira, pelos 45 anos de 

casamento. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00145/2015.- Voto de Congratulação 

com o casal Sr. Antônio Ivo Stringuetti e Sra. Maria Josefa Olbi Stringuetti, pela 

comemoração de Bodas de Ouro ocorrida recentemente. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti.  

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

09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00146/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Magdalena Cezaretto Stringuetti, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Pedro 

Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00147/2015.- Voto de Congratulação com Miriam Benedita Peres, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 06 de junho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00148/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Yolanda Finelli, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00149/2015.- Voto de Congratulação com a professora Sra. Maria Wilma Galli Tellini, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00150/2015.- Voto de Congratulação com o Grupo de Escoteiros de 

Itapira, pela realização da Marcha pela História de São Paulo. Autoria. Marcos Paulo da 

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

noite a todos. Esse requerimento vem ao encontro do município. Seria a Revolução de 

1932. Trincheiras foram construídas e vidas perdidas. Nossos escoteiros prestaram 

homenagens nessa importante data. Quero pedir o apoio de todos os senhores vereadores. 

Gostaria de deixar registrado o resumo do currículo de uma pessoa para que futuramente a 

mesma seja beneficiada com o Título de Cidadão Itapirense. Seria o Fernando Palmieri, 

chefe dos escoteiros. Peço para que os vereadores das comissões analisem a situação com 

muito carinho. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00151/2015.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Sônia Pereira José, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 

de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00152/2015.- Voto de Congratulação 

com os organizadores e participantes da 12ª Tratorata de Itapira. Autoria. Maurício 

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

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00153/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria do Lar São José 

pela brilhante realização de mais uma edição da sua Festa Junina. Autoria. Maurício 

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

Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Indicação nº. 00172/2015.- Sugere abertura e execução de pavimentação asfáltica da Av. 

Planalto, entre as ruas dos Gusmões e Francisco Caporalli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 

00173/2015.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na Rua Clotilde Jaqueta Cipoleta, 

bairro São Vicente. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho 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: 30º) Prefeitura Municipal 



de Itapira; Ofício SNJ nº 89/2015: Ref: Ofício nº 165/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) FEBRAE: Convite para a 11ª Semana Vida SIM, Drogas Não conforme 

programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Câmara Municipal de 

Monte Sião: Convite para o Encontro com a Política conforme programação em anexo. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) EMEB Prof. João Simões: Convite para a realização 

da Festa Junina conforme programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 

009/2015.- Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 1º 

de maio de 2015 e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei Complementar nº 09/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

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

Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0030/2015 e Emenda Modificativa e Supressiva nº 

01/2015.- Institui no âmbito do Município de Itapira a Política de Identificação, 

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

Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos. Esse projeto foi elaborado nesta Casa no 

ano de 1989. Caso o projeto tivesse sido aprovado no passado, Dr. Maurício, já teríamos 

árvores com 27 anos. Na época a natureza era diferente, pois o tempo corria bem. Podíamos 

plantar sossegados, pois colhíamos normalmente. De uns anos para cá a natureza está 

mudando. Vejo alguns locais do município que estão sendo devastados. Ouço falar muito 

do Meio Ambiente somente no papel, mas na prática a situação é diferente. Na prática vejo 

muito pouco. Acredito que as crianças que estão nascendo nos dias atuais não conhecerão a 

maioria das espécies dos animais. Vocês já viram algum vaga-lume na cidade? Outros 

animais também estão desaparecendo. Estamos envenenando a natureza. Novas doenças 

estão surgindo devido a esses problemas. Moro na zona rural e posso dizer com toda 

certeza que a situação está complicada. Estamos na hora de acordar. Peço o voto favorável 

de cada vereador. Alguma medida preventiva deve ser tomada. Agradeço a atenção de 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 30/2015. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Modificativa e Supressiva nº 01/2015. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

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

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

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 30/2015. Aprovado em segunda votação por 



unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa e Supressiva nº 01/2015. Aprovada em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Fico 

agradecido com os senhores vereadores. É um projeto que beneficiará a nossa natureza. 

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

“Quero parabenizar o presidente desta Casa por elaborar esse tipo de projeto. Parabéns.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo vossa 

excelência pela propositura. Tudo aquilo que vossa excelência citou vem ao encontro das 

palavras do Carulla. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 

SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 30/2015 e 

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA Nº 01/2015. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0034/2015 e Emendas Aditivas nºs 01, 02, 03 e 04/2015 .- 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 34/2015. Aprovado em primeira votação 

por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as Emendas 

Aditivas nºs 01, 02, 03 e 04/2015. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

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

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

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 34/2015 . Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação as Emendas 

Aditivas nºs 01, 02, 03 e 04/2015. Aprovada em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 34/2015 E EMENDAS ADITIVAS NºS 01, 02, 

03 E 04/2015. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0048/2015.- Dispõe 

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

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 48/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0049/2015 e 

Emenda Supressiva nº 01/2015.- Dá nova redação ao caput do artigo 1º e ao seu § 3º, da 

Lei 5.147, de 22 de agosto de 2013. 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 49/2015 e Emenda Supressiva. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

Nº 49/20015 E EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2015. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0056/2015 e Emenda Modificativa nº 01/2015.- Institui no Município 

de Itapira o "Dia da Costureira", a ser comemorado anualmente no dia 25 de março. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 56/2015. Aprovado 

em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira 

votação a Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e a Casa aprova por unanimidade à 

dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 

votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 

plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 56/2015. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a 

Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 56/2015 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 

01/2015. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0058/2015.- Autoriza o 

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

Previdência Social desta municipalidade. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

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

o vereador lê o projeto de lei em sua íntegra.) Fui buscar algumas informações a respeito de 

quando o déficit começou. Tendo em vista a verba da reserva de contingência, na época não 

foi comentado a respeito desse déficit. Fico triste porque em janeiro o valor da receita foi 

de R$ 805.110,00. O valor da despesa foi de R$ 1.173.000,00. Isso resultou em um déficit 

de R$ 368.684,73. Isso continuou ocorrendo de mês a mês. Acho que deveriam cientificar a 

população no início do problema. Não vou votar contra o parcelamento porque nossos 

servidores necessitam receber. É direito deles. Fico triste porque temos uma reserva de 

contingência de 8 milhões. É um valor que poderia ser repassado. Gostaria que o líder do 

prefeito pudesse explicar a situação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Esse parcelamento está 

previsto na lei nº 4.475, de 17 de agosto de 2009. (A seguir, o vereador lê o projeto de lei 

em sua íntegra.) Nada está se fazendo a mais do que cumprir uma determinação de uma lei 

aprovada em 2009. Segundo: Esta lei de 2009 dividiu a massa de segurados em dois 

grupos. Um é do fundo financeiro. Esse fundo financeiro atende os segurados admitidos até 

26 de março de 2004. Há segurados neste grupo desde a criação do fundo até 26 de março 

de 2004. O grupo dois seria o fundo previdenciário capitalizado. São segurados admitidos a 

partir de 27 de março de 2004. Na época a intenção dessa lei seria para separar a massa de 

servidores. O grupo dois deve possuir cerca de três pensões de viúvas. De 2004 até os dias 

atuais poucas pessoas se aposentaram. Ocorre que nesse outro grupo, desde sua criação, 

além da contribuição patronal, a Prefeitura não possui nenhuma dívida previdenciária. No 

primeiro grupo existem as pessoas que recebem a aposentadoria, pensões, dentre outras 

situações. Até o ano de 2013 a diferença da complementação do INSS era repassada 

mensalmente ao fundo. Em alguns meses essa complementação não foi repassada. Por esse 

motivo resultava em déficit. Antes do encaminhamento desse projeto foi enviada uma 

consultoria direcionada a Coordenação de Auditoria do Ministério da Previdência Social. O 

auditor fiscal da Receita Federal do Brasil explica que a lei complementar municipal nº 

4.475 alterou e reestruturou o regime próprio da Previdência Social do município de Itapira 

através da segregação da massa dos segurados. Quando as despesas previdenciárias do 



fundo financeiro fossem superiores a arrecadação de suas contribuições o tesouro faria o 

aporte de 50% da diferença apurada em forma de complementação. A complementação 

vinha sendo feita mensalmente. A Prefeitura não tem dívidas previdenciárias para com o 

fundo. É bom destacar que um artigo da lei de 2009 diz o seguinte: “Quando os recursos do 

Fundo Municipal tiverem sidos totalmente utilizados o município, suas autarquias, 

fundações e a Câmara Municipal assumirão a integralidade da folha líquida de benefícios 

observada a previsão orçamentária da despesa apurada com avaliação atuarial.” Portanto, 

não está se fazendo nada mais do que está previsto em lei... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Marcos Paulo da Silva: Vereador, o valor do parcelamento será corrigido pelo IPCA. 

O valor de juros chega a R$ 83.133,00. Como temos uma reserva de contingência, acho que 

poderíamos pagar integralmente. Seria uma forma de pagar os juros... Continuando o 

orador: Isso não estava previsto. Os valores do IPCA é uma forma natural de qualquer 

negociação. O fato de parcelar não significa que não pode ocorrer a correção... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: O vereador Marcos Paulo falou 

a respeito do fundo de contingência. O fundo de contingência é uma reserva do município 

que é direcionada para catástrofes ou situações que realmente possam trazer um enorme 

dano. Seria uma reserva direcionada para momentos difíceis. Se existe a possibilidade do 

parcelamento, tudo bem. As dívidas patronais são obrigatórias. Isso quer dizer que o ex-

prefeito Toninho Bellini deixou de pagar a parte patronal. São quesitos obrigatórios. Isso 

quer dizer que deixaram uma dívida para a atual administração?... Continuando o orador: 

A lei estabelece o parcelamento dos débitos do município relativos à ausência de repasses 

previstos... Maurício Cassimiro de Lima: Isso em uma empresa, quais seriam as 

consequências?... Continuando o orador: Se você não faz esse parcelamento não podemos 

ter a certidão negativa. Isso prejudica os repasses vindos a nível federal... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Observei atentamente a fala do líder do prefeito 

com relação a reserva de contingência. Gostaria de saber o porquê não foi usada a verba da 

reserva de contingencia em relação a dengue. Tivemos uma epidemia de dengue no 

município. O senhor pode me explicar?... Continuando o orador: Podemos debater esse 

assunto em outra situação. O assunto está fora dos parâmetros. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

atentamente a leitura do projeto de lei. Todos os vereadores, principalmente os membros da 

comissão... Baseado naquilo que o iminente prefeito encaminhou a esta Casa, Maurício, 

analiso e chego a seguinte conclusão: Hoje não podemos votar esse projeto de lei baseado 

no texto que está assinado pelo prefeito municipal. Ele se baseou no artigo 1º de uma lei 

que foi readaptada, lei nº 3.859 de 2006. Não cita em nenhum momento o dispositivo 

referido ao fundo. Caso trouxermos a lei nº 3.859 veremos que o artigo 12º da lei 3.859 de 

2006 deve ser redigido. Não constam as alterações que o prefeito diz. É falho. A falha veio 

do Executivo e a comissão também falhou. O prefeito baseou-se em uma lei que foi 

complementada por outra. Não cita o dispositivo do fundo de aposentadorias e pensões. O 

dispositivo é relacionado ao fundo. (A seguir, o vereador lê o projeto em sua íntegra.) Uma 

nova redação deve ser feita. Isso deveria ser redigido no projeto de lei enviado a esta Casa. 

O senhor está se baseando na lei complementar nº 4.475 de 2009. O projeto deve ser 

redigido baseado na lei nº 4.459. A redação do projeto está errada. A lei consolidada deve 

ser levada em consideração. Peço a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. Obrigado.” A 



seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação de suspensão dos trabalhos por 

5 minutos de autoria do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. Aprovada por 

unanimidade. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, 

continua fazendo uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Após as 

discussões não chegamos a um consenso. Fiz um levantamento, através do Portal Cidadão, 

referente ao exercício de 2013. Analisamos e interpretamos os números reais. Marquinhos, 

a receita referente a 2013 foi de R$ 21.354.682,00. O liquidado no ano de 2013 foi de R$ 

15.232.359,00. Isso resulta em um saldo positivo de R$ 6.122.000,00. Foi pago R$ 

14.005.239,00. Há um resto a pagar de R$ 1.232.000,00. Portanto, tivemos um saldo 

positivo no ano de 2013 em R$ 6.122.000,00. No ano de 2014 tivemos uma receita de R$ 

26.386.225,00. O liquidado está em R$ 17.252.715,56. O pago está em R$ 15.852.744,75. 

Resulta em um saldo positivo de R$ 9.133.510,37 e um resto a pagar de R$ 1.400.000,00. 

O nobre vereador Maurício citou com relação aos anos de 2013 e 2014. Receita de R$ 

22.261.185,00. Liquidado está em R$ 11.857.861,87. Pago está em R$ 10.840.200,00. 

Resulta em um saldo positivo de R$ 10.403.324,00 e um resto a pagar de R$ 1.017.000,00. 

Nesse sentido analiso duas questões. Somente em 2013 e 2014 dá mais de 15 milhões. 

Devemos analisar o que a contabilidade diz. Devemos prestar esclarecimentos sobre esse 

dinheiro. Discutir um saldo positivo e um financiamento de 60 parcelas... Isso põe em 

cheque a contabilidade do fundo e o que é passado para o Tribunal de Contas. Qualquer 

cidadão pode entrar no site a analisar a situação. Os gastos estão no site. Ou a contabilidade 

é “duvidosa” ou lança-se apenas aquilo que o Tribunal de Contas julga... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Gostaria de fazer uma correção. Na realidade o 

valor é de R$ 1.039.169,00. O balancete está aqui. Sabíamos em setembro que já havia um 

déficit. Isso poderia ter sido colocado no orçamento. É uma situação simples. Não está 

havendo gestão. Obrigado... Continuando o orador: Também tive o cuidado de analisar o 

ano de 2012. Qualquer vereador pode analisar a situação. Um prefeito que perdoa uma 

dívida de R$ 1.800.000,00 enviar um projeto para a Câmara a fim de parcelar o valor de R$ 

1.0039.000,00... Esse valor perdoado é maior. Falta planejamento. É uma ingerência 

administrativa sem precedentes. Caso tivéssemos a oportunidade de discutirmos aquilo que 

estaria planejado no passado, acredito que seria outra conversa. Estamos discutindo uma 

situação em que não houve planejamento no passado. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, senhor 

presidente, gostaria de levantar uma situação em que o vereador Rafael disse que essa lei 

não poderia ser votada em virtude de não ser explicitada dentro do texto inicial. Gostaria 

que o assessor legislativo da Casa pudesse dar um parecer sobre isso. Da minha forma leiga 

compreendo que existiu uma consolidação. Então, gostaria que o assessor fizesse uma 

explanação a respeito da lei. Mais uma vez, dentro do achômetro, as coisas acontecem. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Assessor Legislativo Sr. ELIAS ORSINI: “Boa 

noite a todos. Primeiramente gostaria de deixar o conceito de lei consolidada. Lei 

consolidada ou texto compilado é somente uma forma de organizar, revogar ou alterar um 

artigo de determinada lei. É o caso que aconteceu no passado quando veio um projeto de lei 

que inseriu o artigo 12º. Deve-se criar outra lei revogando o artigo ou texto compilado sem 

nenhuma menção da lei que o modificou. Exemplo: O Código Penal, depois de 

promulgado, sofreu inúmeras alterações e foi compilado. Portanto, o advogado não 



necessita andar com o Código Penal. Veio uma lei e a Câmara aprovou uma versão 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Traduzindo ao senhor, digo que não há ilegalidade sobre o 

aspecto dessa lei. Existiu uma tentativa de barrar e falar da incompetência de se enviar uma 

lei, mas na verdade é incompetência de quem apontou essa situação... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O senhor não tem o direito de me chamar de 

incompetente. Se o senhor suspendeu a sessão por 5 minutos para conversar com um 

incompetente, vossa excelência é mais incompetente ainda. O senhor dobre a língua quando 

chamar alguém de incompetente. Apenas levantei um questionamento que é de direito meu. 

Não autorizo vossa excelência me chamar de incompetente dentro desse plenário. Perdoe-

me. Se o senhor me chama de incompetente e suspende a sessão para conversar com um 

incompetente, acredito que vossa excelência é mais incompetente ainda. Obrigado... 

Continuando o orador: Na verdade, doutor, a palavra incompetência eu quis colocar na 

ausência ou falta de conhecimento sobre o texto. Quando propus a suspensão da sessão foi 

justamente para discutir o assunto. No plenário estava se tentando cercear a lei. Se o senhor 

se sentiu ofendido, retrato-me publicamente ao senhor. Retiro o que disse com toda certeza. 

A lei é clara, pois veio de uma forma plena. O senhor ofendeu as pessoas que produziram 

essa lei. Vossa excelência disse que a lei estava com erro e faltou competência. Inclusive, 

também disse que a comissão é incompetente. Você ao menos ouviu o presidente da 

comissão. Também me senti ofendido quando o senhor falou que faltava competência nos 

integrantes da comissão. O Carlão Jamarino pôde explanar o assunto. É uma pessoa 

experiente que atua no setor de Recursos Humanos. Possui ampla experiência no 

Executivo. Cabe ressaltar que ainda existiu um processo de auditoria feita através do 

Ministério da Previdência. Não existe erro ou dano ao erário público. Houve uma grande 

confusão nesta Casa por falta de informação. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 58/2015. Aprovado menos três abstenções dos Vereadores Srs. Rafael Donizete 

Lopes, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Tendo em vista a minha fala 

sobre a falta de gestão, não seria a pessoa que toma conta do fundo, mas sim do Executivo. 

O Executivo não poderia deixar chegar aonde chegou. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0060/2015.- Inclui o 

parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 3.779, de 13 de julho de 2005. 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 60/2015. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0061/2015.- Dispõe sobre 

denominação da Academia ao Ar Livre. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 61/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

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

Caio", aos 09 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única 



discussão o Requerimento nº 00150/2015.- Voto de Congratulação com o Grupo de 

Escoteiros de Itapira, pela realização da Marcha pela História de São Paulo. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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. 


