
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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. Gostaria de deixar um 

abraço ao Sr. José, pois ele sempre acompanha os trabalhos desta Casa. Venho a esta 

tribuna para falar a respeito de um fato estranho. Seria a respeito de uma agressão ocorrida 

com um médico no Hospital Municipal de Itapira. Falaram que isso aconteceu porque o 

profissional negou atendimento médico. Não fui apurar a situação. É uma situação muito 

estranha. Cabe ressaltar que uma empresa do ramo de segurança foi contratada há pouco 

tempo. Não sei como uma situação desse tipo pode acontecer. As escolas não possuem 

segurança. Acredito que seria uma questão de gestão. É uma falta de gestão. Mesmo com a 

presença dos seguranças não conseguiremos acabar com tudo, mas é para inibir atos 

criminosos. Caso a equipe esteja desenvolvendo o papel corretamente, acredito que muitos 

problemas seriam evitados. Hoje estará entrando algumas indicações nesta Casa. Uma delas 

sugere melhorias na passarela sito ao lado do prédio São Judas Tadeu. A passarela está com 

a estrutura comprometida. É muito fácil uma criança cair no buraco. Imaginem se uma 

criança coloca o pé em um buraco daquele porte. Em minha opinião, cortará a perna da 

criança. Existe o risco da pessoa contrair doenças como o tétano. Os idosos também correm 

esse risco. Sabemos que no período da noite não há iluminação adequada. Já solicitei para a 

administração construir uma ponte adequada. O governador, no ano passado, cedeu mais de 

180 pontes. Itapira não foi comtemplada. É muito estranho. Quero parabenizar a 

comunidade de Santa Efigênia e Santo Expedito pelo evento realizado no final de semana. 

Muitas pessoas participaram do evento. Acabou unindo todas as comunidades. Graças a 

Deus somente tenho a agradecer. A administração deveria fazer um pouco mais para a 

população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero agradecer e parabenizar o ex-vereador Dirceu de 

Oliveira. Vejo que o Jornal Gazeta infelizmente publicou uma matéria alegando que o 

Paganini ajuda mais o ex-vereador do que os vereadores da situação. Vou ler a matéria: 

“Mesmo fora da Câmara o ex-vereador Dirceu de Oliveira deu exemplo levando o prefeito 

até o campo do bairro dos Prados e solicitou, juntamente com os moradores do local, um 

carinho especial. Todo o entorno do campo ficará um brinco.” Ainda publicou que a 

urubuzada deve aprender. Quem deve aprender são os vereadores da situação. Ele disse que 

vocês não estão fazendo nada. Tem vereador que andou pedindo, mas não foi atendido. 

Acho que ele deveria dar mais apoio a vocês do que para um de fora. Boa noite.” A seguir, 

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

Venho abordar alguns números que certamente a população deve ter conhecimento. Fiz um 



levantamento dentro da Câmara sobre a evolução dos gastos por função de governo de 2006 

a 2013, incluindo o primeiro ano de mandato do atual prefeito, Sr. Paganini. O acumulado 

em relação aos investimentos de trabalho nesse período, incluindo o primeiro ano do atual 

prefeito, é negativo em R$ 199,56%. Com relação ao comércio, o acumulado é negativo em 

112,15%. Isso deve ser analisado perante a situação econômica e política do país. Devemos 

analisar o que vem sendo feito e o que vai ser feito para mudar a situação. Em minha visão 

como vereador, diante de tudo aquilo que o prefeito fez até o momento, infelizmente no ano 

de 2016 os números serão maiores. Também gostaria de deixar registrado os dados do 

IDEB. A meta observada e a meta projetada se encontram muito atrás. Essa Secretária de 

Educação também deve, por obrigação, divulgar esses números. Estamos atrás daquilo que 

foi projetado para o município de Itapira. O produto interno bruto de Itapira é o menor da 

microrregião. Estamos atrás de Amparo, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. São dados do IBGE e 

do SIAD (Sistema Estadual de Análises de Dados). Devemos analisar que o setor de 

serviços é o maior arrecadador de municípios com 56,77%. Agropecuária é o pior 

desempenho: 2,54%. Os impostos: 13,61%. Renda per-capta que é o crescimento por 

habitante: 11,9%. Cobra-se mais do contribuinte e ele teve menos ganho real para sua 

família. Isso é gravíssimo. Vamos discutir os números. A fala do Secretário de Fazenda é 

gravíssima. Hoje somente a Saúde não está sendo afetada pelos cortes. Caso tivermos mais 

perdas, acredito que os servidores serão afetados. O município vem conseguindo liquidar as 

despesas contraídas graças a redução de investimento e os serviços de manutenção estão 

restringindo apenas ao necessário. Estamos perdendo o poder de investimento. Está aí, 

Marquinhos: Médico foi agredido no Hospital e terceirizaram a Segurança. Vamos explicar 

para a população em relação aos serviços prestados. A arrecadação de ICMS no Estado está 

em queda. A maior arrecadação do município vem do ICMS: 67,6% do total de tributos 

estaduais. Vamos discutir a situação. Os empregos: Possibilidades de fechar pela primeira 

vez em 2015 com retração segundo o CAGED. O saldo de abril de 2015 é o mais baixo 

desde 2003. Comparando com 2014 tivemos um decréscimo de 90%. Os números estão 

sendo apresentados. É grave. Podem trazer outros números, mas vamos discutir a fala do 

Secretário de Fazenda com relação a tudo que apresentei. São números reais, pois vem de 

órgãos do Estado e do Governo Federal. Não estou plantando uma informação. Devemos 

interpretar a gravidade da situação do município de Itapira. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Na presença do José 

Carlos Bicudo gostaria de cumprimentar a todos. Venho pedir o apoio a uma moção de 

apoio relacionada ao TRT da 15ª região. Considerando que já foi feita a criação de 973 

novos cargos de servidores efetivos na área, sendo 356 analistas judiciários, 90 oficiais de 

justiça, avaliador federal e 147 analistas nas áreas administrativas, 380 técnicos judiciários, 

pois o aumento de ações trabalhistas nos últimos anos inclui em razão das novas 

competências atribuídas aos tribunais do trabalho por meio de emenda constitucional de nº 

45 fez com que o município de Bauru, bem como outros municípios da 15ª região, passasse 

a exigir procedimentos de modo a conferir e referenciar prestações judiciais. Essa moção de 

apoio é para 15ª atual no município de Campinas com o apoio de suas Câmaras Municipais. 

Peço o apoio de todos os vereadores. Também quero deixar registrado o aniversário da 

Dona Gilza Tofanello Mattos. Parabéns. Quero deixar registrado o aniversário de nosso 

Deputado Federal Sr. Sérgio Reis. Também deixo registrado, vereador Marcos Paulo, a 



assinatura que colhemos em outubro de 2013 sobre a maioridade penal. Angariamos mais 

de mil assinaturas. Agradeço a todos pelo apoio. O abaixo-assinado foi entregue para o 

Deputado Federal Roberto Alves e será apresentado em plenário. Estive no município de 

Brasília, juntamente com o prefeito, para solicitar melhorias para Itapira. Sabemos que a 

voz do Ministro de Esportes é a voz da presidenta do Brasil. Essas solicitações também 

alcançaram os nossos deputados federais. Itapira será comtemplada futuramente com uma 

emenda no valor de 1 milhão de reais. Estamos fazendo o nosso trabalho. A executiva 

esteve junto ao deputado Barros Munhoz para fazer algumas solicitações. Desde já, 

agradeço o Deputado Barros Munhoz. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. É muito gratificante 

ver a presença de todos nesta Casa de Leis. É uma alegria recebê-los nesta noite, haja vista 

as comemorações de 60 anos de trabalho prestado nesta cidade. Digo a vocês que sei dos 

feitos do Lions Club de Itapira. Inclusive, lembro-me da construção do pavilhão da Santa 

Casa. É um clube que sempre faz parte dos serviços prestados a comunidade de Itapira. A 

quadra sito ao lado do Ginásio de Esportes Prefeito Benedito Alves de Lima foi construída 

pela ação do Lions Club de Itapira, além de outros importantes feitos. Exemplo disso é a 

Guarda Mirim. Ela é administrada por companheiros do Lions Club de Itapira. Existe uma 

gama de serviços prestados. Caso for enumerá-los, acredito que levaria o dia todo. A 

presidenta Vilma Carmona também soube fazer jus ao cargo. Parabéns. Mais uma vez 

elevou o nome do Lions Club de Itapira. Os integrantes deste Legislativo e do Executivo 

somente tem a agradecer. O que seria de nós sem os clubes de serviços da cidade. É um 

braço do Executivo, pois muitas ações são feitas e revertidas em prol da sociedade. 

Sessenta anos é uma vida. Muitas pessoas passaram pelo clube. É um trabalho grandioso. 

São pessoas abnegadas que deixam de lado os afazeres pessoais para servir o próximo. O 

lema diz: “Quem não nasce para servir, não serve para viver.” Então, esse lema cai muito 

bem ao Lions Club de Itapira. Em nome do Poder Legislativo faço essa saudação pelo 

trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Outro assunto para a nossa cidade é que está 

sendo realizado um estudo quanto a vinda da Art. Móveis. Existe um prazo para a empresa 

construir o prédio no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Esse estudo viabiliza levar a 

empresa para Eleutério. Existe um prédio finalizado e vazio a espera de uma empresa. 

Estão sendo analisadas as possibilidades de ocupar temporariamente o local. É uma 

alternativa muito boa. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. A minha presença é para colocar alguns 

dados. O vereador Dr. Rafael colocou alguns dados extraídos de órgãos de imprensa. 

Também trouxe outros dados que devem ser destacados, principalmente com referência ao 

nível de emprego. São dados extraídos do CAGED. Todos são sabedores e temos 

conhecimento da grande dificuldade econômica que o país atravessa. Não é somente em 

Itapira. O Brasil fechou nesse ano 243 mil postos de trabalho. Isso representa uma redução 

de 0,59% do total de postos de trabalho do país. O Estado de São Paulo teve uma redução 

de 21.908 postos de trabalho. Então, não estamos nos vangloriando porque Itapira 

aumentou os postos de trabalho. Uma luta está sendo travada para garantir que as famílias 

Itapirenses tenham o seu local de trabalho. Tivemos a retomada da Usina nesses meses 

anteriores e que realmente representou um saldo positivo de 435 postos de trabalho. A 

Agricultura ainda é o seguimento que alavanca o nosso país. Graças a Deus ainda temos 



esse montante. Na região toda a Agricultura, de forma geral, foi muito positiva. Inclusive, 

foi positiva no Estado de São Paulo e no país. Somente em nosso Estado tivemos 14 mil 

novos postos de trabalho e no Brasil 28 mil novos postos. Há que se destacar a situação de 

nossa usina pelo fato de ter regularizado e acomodado nossos trabalhadores. É difícil 

quando somente buscamos críticas, principalmente quando nos referimos ao desemprego. 

Itapira é uma cidade pequena com 70 mil habitantes. Conhecemos os empresários e 

sabemos o quanto eles lutam para manter os postos de trabalho. Sei o quanto é difícil o 

empresário ter que demitir alguém, principalmente em massa. Isso está acontecendo em 

grande parte das empresas de nossa região. Quero destacar de forma positiva que enquanto 

o país atravessar... Em termos percentuais: 0,75% de redução de postos de trabalho na 

indústria de transformação no Brasil e no Estado de São Paulo tivemos 0,57% de redução 

na mesma situação. Itapira teve um crescimento de 1,25% em postos de trabalho. Em 

termos absolutos são 114 novos postos de trabalho. Apesar de todas as dificuldades Itapira 

está superando a crise. Evidentemente com a vinda da empresa Art. Móveis, acredito que 

esses números tende a subir. Devemos discutir, doutor, em benefício da cidade, mas 

devemos elevar esse lado positivo. Não é Itapira que está acima de todas as cidades. O país 

vem atrasando uma crise complicada. O Estado de São Paulo é exemplo disso. Podemos 

acompanhar os noticiários. Vocês podem dizer no final do ano que esses 435 postos de 

trabalho da usina serão retirados do mercado. É uma fase sazonal e isso acontece no Estado 

e no Brasil... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico feliz com a 

citação da empresa Art. Móveis, mas o que me entristece é que desde 2013 temos inúmeros 

microempresários de Itapira que vão bater no gabinete do prefeito solicitando ajuda e 

terreno, dentre outras situações, mas nada é feito. Ele sempre virou as costas. É lamentável. 

O prefeito está 2 anos e 6 meses na administração. Inúmeros empresários de Itapira não 

foram atendidos. Obrigado... Continuando o orador: Acho que essa informação não é 

correta. De 2013 para cá foram criados 836 novos postos de trabalho. É o maior de nossa 

região em termos absolutos. Não é possível que as coisas estejam totalmente erradas. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Queria agradecer o senhor prefeito pelas melhorias 

realizadas na Praça da Igreja Católica do bairro dos Prados. Foi instalado o farol e agora a 

praça ficou muito linda. Também queria falar a respeito das melhorias que estão sendo 

realizadas no campo. O vereador Carlinhos já solicitou essa situação há algum tempo. Eu 

não registrei, mas sempre estou junto ao prefeito. Muitas coisas não são registradas como 

Indicações ou Requerimentos, mas estamos sempre junto ao prefeito solicitando melhorias 

para a cidade. Ninguém faz milagres. Sabemos que quando o prefeito consegue alguma 

verba, posso dizer que ele faz. Estive conversando com o Fifo e o mesmo me disse que em 

breve serão feitas as melhorias na praça e no lago do Jardim Galego. Temos muitas praças 

em nossa cidade. Itapira está de parabéns pela beleza de suas praças. Inclusive, o Parque 

Juca Mulato está muito lindo. Estamos trabalhando muito para que as melhorias sejam 

concretizadas o mais breve possível. Muitas pessoas entram em stress devido a problemas 

familiares. Caso exista algum lugar para a pessoa relaxar, acredito que o problema pode ser 

amenizado. Novamente agradeço o prefeito pela atenção disponibilizada. Obrigado.” A 

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

todos. Estou muito longe de ser um economista, mas uma coisa que sempre tive consciência 



é que Itapira não é uma cidade rica. Acho que devemos encarar a realidade. Isso não é 

pessimismo, pois moramos em uma cidade pobre e consequentemente sofreremos com a 

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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Cumprimento a todos em nome do Tiago Fontolan. 

Interessante o panorama descrito dentro desta Casa. Vou um pouco mais além. Começamos 

com a ingerência administrativa, na qual todos os jornais de grande circulação apontavam o 

erro governamental fantástico no aumento do financiamento às casas sem uma restrição 

absoluta, sem uma moderação ou uma análise de mercado. Vendo o que aconteceu na 

economia americana, no qual o governo PT programou no Brasil... Iniciou-se a Minha 

Casa, Minha Vida de forma desordenada fazendo a elevação fora do padrão da realidade 

dos imóveis, aumento do custo de ferro, da construção civil, mão-de-obra, cimento, dentre 

outras situações. Houve aumento em tudo. De forma indireta criou-se a falsa ideia que 

estávamos em uma evolução econômica. Houve alto custo de juros e empréstimos. Quando 

o Brasil começou a retrair um pouco veio a linha branca. Mais uma vez o brasileiro foi 

incentivado a consumir, muitas vezes desnecessariamente, para a economia rodar. Todo 

esse cenário associado às fraudes de construtoras, fraudes na Petrobrás e o desacreditar do 

mercado externo de nosso país levou essa crise econômica sem precedentes. Quando se 

analisa números, queda de ICMS, queda de ISSQN, resulta-se no povo endividado pela má 

administração de ordem federal. Recursos financeiros federais estão fechados. Pouco 

incentivo vem de fora. Agora, vem falar para mim que somente acontece em Itapira? 

Estamos à beira do caos. A má gestão veio igualmente a um tsunami sobre todas as cidades 

do país. Vamos analisar números? Vamos analisar de forma globalizada. O jornal Correio 

Popular publicou uma matéria do Jonas Donizete dizendo sobre a queda de ICMS e de 

ISSQN. É lógico porque o povo acaba tendo problemas em seus empregos, a indústria 

desacelerou pelos problemas econômicos, dentre outras situações. Muitas empresas foram 

obrigadas a demitir. O povo não tem dinheiro para consumir e a arrecadação diminuiu. Se 

vamos discutir números, não vamos fazer política sobre essa situação. Vamos fazer uma 

análise real do que está acontecendo no país. Infelizmente, Itapira está sofrendo com essa 

situação, mas devemos lembrar a vinda da Valisére e da Jampac. Isso, ainda, é correr na 

contramão em relação a atual situação do país. A maior parte das cidades vizinhas está 

perdendo empresas. Em relação ao que o vereador César disse, quem tem que ser assistida, 

vereador, é a população. Infelizmente o PT, no qual o senhor faz parte, não sabe valorizar e 

fazer um governo em prol a população. 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 19ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 de Junho de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antônio Caio", aos 23 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 Relatório. 

2º) RELATÓRIO Nº. 005/2015.- Ata da Audiência Pública realizada no dia 18 de junho 

de 2015, para apresentação e debate aberto ao público do Projeto de Lei nº 53/2015 que 

dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras 



providências". Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antônio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0063/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a base de cálculo para 

lançamento do IPTU em caso de novos parcelamentos de solo. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0064/2015.- 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$ 550.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0065/2015.- Em que o Sr. 

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

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0066/2015.- Em que o Sr. 

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

Dispõe sobre o parcelamento dos critérios públicos tributários e não tributários 

devidamente constituídos, incluindo os acréscimos legais, de titularidade do Município, e, 

os débitos inscritos em Dívida Ativa, inclusive os já ajuizados, e dá outras providências. 

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

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei passamos às Emendas. 7º) Emenda Supressiva de nº. 001/2015 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2015.- Suprime-se o art. 4º do Projeto de Lei Complementar nº 

09/2015, renumerando-se os seguintes. Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente 

passa à leitura dos 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00149/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Katuscha Schmidt de Camargo. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00150/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Dirceu Firmino Pinto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Marques Filho, mais conhecido como Dito Pedreiro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Perina, pai do maestro da Banda Lira Itapirense Maurício Perina. 



Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00153/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito Antônio de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00154/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João José da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Onofre Cândido Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00156/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Luis Theodoro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz 

Batista de Moraes, mais conhecido por Zinho Pedroso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

de Pesar nº. 00158/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Sílvia 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00159/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Canula Bezerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00160/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Irene Aparecida Godoy de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Izaltina de Oliveira Lisboa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

23 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. 21º) 

Requerimento nº. 00173/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria do Cristália 

Produtos Químicos e Farmacêuticos pela realização do show beneficente em prol da Santa 

Casa de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00174/2015.- Voto de Congratulação 

com o estimado casal, Sr. Zalberto Bezerra e Sra. Silvia Telles, pelos 20 anos de 

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



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00175/2015.- Requer do Sr. Prefeito 

e Secretária Municipal de Saúde, cópia dos pagamentos realizados às empresas que 

fornecem medicamento para o município. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00176/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretária Municipal de Saúde, informações quanto 

à aquisição de medicamentos para a rede pública de saúde. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

todos. Esse requerimento foi elaborado porque na semana passada todos os demais 

vereadores receberam o e-mail da empresa que fornece medicamentos para o município. O 

fornecimento parou porque o pagamento não foi realizado. Várias notas fiscais não foram 

pagas. Fica um questionamento: Como estão sendo adquiridos os medicamentos? Como 

essa empresa ganhou a licitação, acredito que ela tem o direito de fornecer os 

medicamentos. A municipalidade não pode recorrer à outra empresa. Peço o voto favorável 

de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00177/2015.- Voto de Congratulação 

com a jornalista Karina Tofanello de Mattos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00178/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. João Batista Rogatto, pelo transcurso de 

seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00179/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Elza Divina Correa, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 24 de junho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00180/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo Bruno, pelo 

transcurso de seu 75º aniversário de nascimento celebrado dia 13 de junho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) 

Requerimento nº. 00181/2015.- Voto de Congratulação com os integrantes da Guarda 

Municipal de Itapira, pela brilhante atuação na noite do dia 06 de junho, durante assalto na 

Vila Boa Esperança. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 23 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00182/2015.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre a indicação n° 56/15, que sugere instalação de 

semáforo entre as avenidas Com. Virgolino de Oliveira e 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: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00183/2015.- Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 8256/14, que cria 

973 novos cargos efetivos para o Tribunal Regional do Trabalho (15ª Região). Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00184/2015.- Voto de Congratulação com os integrantes da nova 

Diretoria do Lar Gracinda Batista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00185/2015.- 

Requer do Sr. Prefeito e Secretário de Recursos Materiais, informações quanto aos 

pagamentos de fornecedores da municipalidade. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00186/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Anderson Rodrigo Sartori, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00187/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Cleonice Moreira, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 de junho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00188/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Ivani Brandini, 

pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados nas áreas da 

Saúde e Educação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00189/2015.- Congratulação com a 

Comunidade de São João Batista do bairro dos Pires pela festa em louvor ao santo 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Requerimento nº. 00190/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Giselda de Oliveira Bellini, pelo lançamento do livro "Bellini, o primeiro 

Capitão Campeão". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00191/2015.- Voto de Congratulação 

com o Reverendo Naor Villas Boas, pelos seus 40 anos de ordenação na Igreja 

Presbiteriana. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00179/2015.- Sugere melhorias 

no asfalto, através de operação "tapa buracos", na Rua Embaixador Pedro de Toledo. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 00180/2015.- Sugere reparos ou substituição de galeria e 

bueiros na Rua Otávio Boretti. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00181/2015.- Sugere construção 

de calçada na Rua Eugênio Consorti, ao lado do Ribeirão da Penha. Autoria. Marcos Paulo 

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

Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação 

nº. 00182/2015.- Sugere poda de árvore na Rua Luiz Destro, no bairro Della Rocha III. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 44º) Indicação nº. 00183/2015.- Sugere reforma da passarela que interliga o 

Conjunto Habitacional São Judas Tadeu à Av. dos Italianos. Autoria. Marcos Paulo da 

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

aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00184/2015.- Sugere a construção de boca de lobo na Rua Conselheiro Laurindo, defronte a 

Agro Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 00185/2015.- Sugere a instalação de tampa nos 

bueiros e roçagem na Rua Ana Maria Sanches Siqueira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 47º) Indicação nº. 

00186/2015.- Sugere a instalação de placas "Proibido Jogar Lixo" na Praça Sebastião 

Caetano de Oliveira, no Jardim Lindóia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00187/2015.- Sugere a 

construção de bueiros na Rua Carlos Venturini, no Della Rocha. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Indicação nº. 

00188/2015.- Sugere execução de operação tapa-buracos na estrada vicinal Nelson Orcini, 

em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00189/2015.- Sugere instalação ou substituição 

de lixeiras entre a Rua Alcides Zago e Av. dos Italianos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 51º) Indicação nº. 

00190/2015.- Sugere instalação de redutores de velocidade nas ruas José Pereira e Ipiranga, 

uma vez que existem três instituições de ensino nas proximidades. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 52º) Indicação nº. 

00191/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público de Anésia Pereira Bernardes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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: 53º) Rev. Luiz Fernando dos Santos: Convite para a 

realização do Culto em Ação de Graças pelos 141 anos de sua Organização Eclesiástica. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 54º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de 

Itapira: Prestação de Contas Ref. (Julho, Agosto e Setembro de 2014.) Ref. (Outubro, 

Novembro e Dezembro de 2014) e Ref. (Janeiro, Fevereiro e Março de 2015.) 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 55º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: 

Releases, fotos e matérias publicadas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 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 Requerimento nº 00154/2015.- Requer 

oficiar Prefeitura, Câmara e SAAE para que enviem a esta Casa, cópia dos balancetes 

mensais do Fundo Municipal de Pensões referentes ao período de 2011 a 2015. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César Augusto da Silva Não havendo 

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

o Requerimento nº. 154/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00155/2015.- 

Requer a convocação do Secretário de Defesa Social e representante da concessionária que 

administra a Zona Azul para discutir em audiência com os vereadores a gestão do serviço. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César. Augusto da Silva. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Conforme foi falado 

na semana passada, temos a lei nº 4.668 de 10 de novembro de 2010 com relação ao repasse 

para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e para a UIPA. Seria 5% para o 

conselho e 2% para a UIPA. Pois bem. Temos observado que foi feito um decreto onde 

mudou algumas determinações com relação a Zona Azul. Vejo a importância de se discutir 

o assunto porque gostaria imensamente que esse decreto tivesse passado por esta Casa de 

Leis. É uma situação que acaba influenciando diretamente o contribuinte. Gostaria de fazer 

alguns questionamentos. São ponderações vindas da população. Com relação a taxa de 

multa no valor de R$ 30,00, quando foi feito o projeto em 2010 esse repasse de 5% e 2% 

eram proporcionais ao valor. Esse valor de R$ 30,00 é quase 22 vezes o valor que é de 1,25. 

Gostaria imensamente que essa multa, quando foi feita através de decreto, também fosse 

arremetida ao terceiro setor. É uma indagação. A indagação maior é com relação as pessoas 

da empresa que estão na rua fazendo a fiscalização. Acho que a maioria da população e dos 

nobres vereadores devem estar sabendo que muitos desses funcionários da empresa 

concessionária são menores de idade. Pergunta para a pessoa que está atuando o que ela faz 

e qual é a determinação dela, ou seja, se ela sabe alguma coisa com relação as normas e 

legislação de trânsito vigentes no Brasil. Ela não sabe e diz que não recebeu nenhum tipo 

de curso. Novamente falo que são pessoas menores de idade. Estão agindo com o poder de 

polícia. Tanto o Poder Público, dentre outros órgãos, devem fiscalizar. É um 

questionamento sério e que deve ser muito bem respondido. A matéria é nesse sentido. É 



uma forma de disponibilizar informações adequadas para a população. Menor que faz 

multas é muito perigoso. A maioria dessas meninas menores são ameaçadas. Imaginem 

caso uma agressão ocorra com uma pessoa menor de idade. Está de acordo com as 

determinações do Conselho da Criança e do Adolescente? O Ministério Público e a 

Promotoria devem se manifestar. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente falando sobre a 

empresa, foi julgado pela justiça como irregular o contrato da empresa de Zona Azul que 

foi celebrado pelo ex-prefeito Toninho Bellini. Está em vias de publicação no Diário 

Oficial. O que descaracteriza esse requerimento que pede ao Secretário de Defesa Social e a 

concessionária administrativa? Uma vez julgado irregular a concessionária terá que cessar 

esse contrato por via da irregularidade. Existiu, segundo apontamento do Tribunal, um 

direcionamento para a empresa. Não foi no contrato e sim no edital. Pediu-se uma coisa e 

para a empresa foi liberado de forma diferente. Isso, em segunda instância, já foi 

caracterizado um problema contratual. Se tratando de notificações, os agentes que estão 

trabalhando para a empresa não estão autuando e sim colocando as notificações nos carros. 

Quem faz a autuação é o agente de trânsito. Ele transita pelo centro e verifica o dispositivo 

colocado nos veículos. Portanto, as pessoas que estão prestando o serviço simplesmente 

colocam o dispositivo marcador de tempo. O mesmo é verificado pelo agente de trânsito. 

Temos muitas entidades em nosso município que tratam do emprego da criança e do 

adolescente. Temos a AIPA e o Jovem em Ação. Não há irregularidade em se contratar 

pessoas devidamente registradas para o desenvolvimento de um trabalho. A regra de 

autuação é respeitada. A legislação pertinente também é respeitada. Obrigado.” A seguir, 

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

Vereador, os menores não estão fazendo a autuação? Caso o senhor perguntar como está 

sendo feita a autuação, acredito que eles vão explicar ao senhor. Acho que você não está 

informado. O menor deixa um informativo dizendo o seguinte: “Favor comparecer na 

central da Zona Azul localizada no endereço X para regularização. Pagamento de multa no 

valor de R$ 30,00.” Esse pagamento de multa é irregular. Você não tem como cobrar esses 

R$ 30,00 sendo que o Código Nacional de Trânsito é diferente. Multa é uma coisa. Até 

mesmo quem notifica deve possuir um curso nesta área. Tiro o chapéu para a AIPA, 

Guarda Mirim e Jovem em Ação. Tudo deve estar em sua área e corretamente legalizado. É 

uma forma de não colocar a vida do menor em risco. Você sabe quantos agentes de trânsito 

possuímos? Apenas um. O senhor acha que todas as multas foram dadas por esse agente? 

Tenho condição de buscar as informações para o senhor... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima: A média de multas de trânsito aplicadas por dia são de 7 

a 9... Continuando o orador: E os R$ 30,00?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Somente no primeiro dia, Marquinhos, foram geradas cerca de 100 multas 

no valor de R$ 30,00. Isso resulta em R$ 3.000,00. É somente para título de informação 

para o líder do prefeito. Se existe um agente de trânsito trabalhando no município, acredito 

que não justifica ter 18 funcionários da empresa. Antes de cobrar R$ 30,00 haviam apenas 

três agentes. Virou uma fábrica de multa no município. O vereador Maurício está 

totalmente equivocado. Convoco a população que levou multa para comparecer no setor 

competente a fim de ser ressarcido. Não foi o agente trânsito que gerou todas essas multas. 

Você está coberto de razão, Marquinhos... Continuando o orador: Muitas autuações são 



feitas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. São agentes que possuem cursos a 

respeito do assunto. A maior parte das multas são feitas em flagrante. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 155/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

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

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho lamentável para 

não dizer que é imoral falar que a empresa foi acusada pelo Tribunal de Contas e, mesmo 

assim, continuar autuando a população. Isso é um tapa na cara do contribuinte Itapirense. É 

a minha visão. Isso é imoral. É mais um ato inexplicável dessa administração. Caso fosse 

prefeito anularia a partir do momento que fosse notificado. É imoral.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com esta Câmara 

rejeitando, sendo que foi julgada em 2ª instância a irregularidade da empresa. Como fica a 

situação de quem foi prejudicado? Como essas pessoas vão reembolsar os R$ 30,00? Esta 

Casa não dá o direito da população se defender. É triste ver esta Casa rejeitar um benefício 

para a população.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Se o nobre colega fosse prefeito o mesmo estaria cometendo outra 

irregularidade. Ainda estamos na dependência da publicação em Diário Oficial. Você não 

pode romper um contrato se você não tiver uma decisão publicada no Diário Oficial. No 

achômetro não podemos fazer esse tipo de situação. Quando falei em multas de trânsito, 

realmente podem fazer esse levantamento. As multas de trânsito foram executadas em 

nosso município. O engraçado de tudo é que a Zona Azul de nossa cidade vem em 

benefício do comércio e das pessoas que necessitam usar o centro do município. 

Infelizmente a oposição de nosso meio Legislativo somente tem a tacar pedra. Ela não 

consegue ver o lado do comércio e da população. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00156/2015.- Requer 

oficiar o Sr. Prefeito, para que determine à Secretaria da Fazenda, o envio de planilhas 

detalhadas em relação ao uso da reserva de contingência referente aos anos de 2013, 2014 e 

2015. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César Augusto da Silva. A 

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

todos. Em relação ao pedido, baseio-me naquilo que o nobre vereador líder do prefeito 

falou nesse plenário, com relação àquilo que o município poderia investir na Saúde ou em 

qualquer outro departamento, em caráter emergencial ou em situações de calamidade 

pública. Perguntei há duas sessões e não tive a resposta de quanto o município de Itapira 

tinha em sua reserva de contingência na época emergencial da dengue. Como é um fundo 

de situações emergenciais, obrigatoriamente o Poder Público, via Executivo, deveria ter 

colocado à disposição da população Itapirense esse dinheiro. A justificativa desse 

requerimento baseia, única e exclusivamente, no depoimento do líder do prefeito. Falar que 

é para situações emergenciais e deixar toda população Itapirense exposta ao caráter 

emergencial decretado pelo prefeito municipal, em minha visão, tem que ser respondido 

muito bem para todos os contribuintes. Colocar em risco, levando em consideração vários 

óbitos, é inadmissível. A preocupação maior está relacionada a vinda do próximo ano. 

Exemplo disso é o município de Campinas. Os casos graves atuais são as pessoas que se 

infectaram no ano anterior. Essa preocupação está relacionada ao ano de 2016. Como 



médico e vereador deixo esse alerta. Observei atentamente algumas medidas da Secretaria 

Municipal de Saúde, através de conversas e aglutinações dos demais municípios, e fica 

muito profícua a iniciativa, mas para o próximo ano estamos muito preocupados. Seria de 

bom agrado informar essa situação para a população. Foi falado nesta tribuna que tínhamos 

essa reserva. Gostaria de saber o porquê da verba não ser aplicada. Perdoaram dívidas no 

valor de 1,8 milhões. Gostaria de saber como fica a situação. Devemos ser transparentes 

para com a população. As pessoas querem saber o porquê de perdoar uma dívida desse 

porte. Não é justo. Estamos falando de vidas. Não estamos discutindo assuntos relacionados 

a time de futebol. Os possíveis pacientes podem ser crianças, gestantes, idosos e pacientes 

com enfermidades graves. Devemos nos ater a todos, mas existem as situações de alto 

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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Falando sobre fundo de contingência, temos que entender 

que é um fundo financeiro, no qual ele vem se desenvolvendo ao longo do ano. Ele sofre as 

variações econômicas que o país também sofre. O fundo de contingência não é um dinheiro 

depositado que espera ser gasto. Ele, ao longo do orçamento anual, vai se acumulando. 

Muitas vezes ele é utilizado. É um dispositivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal 

onde todo município deve possuir. Porém, não é um dinheiro depositado apenas uma vez. 

Ele provém de uma ordem orçamentária anual. Quanto a situação da dengue, estamos tendo 

um período de pré-conferências na Saúde. Estive presente em todas. O que se notou da 

população é que a mesma sentiu-se muito bem assistida pelo setor da Saúde do município. 

O trabalho das agentes comunitárias da saúde e da SUCEM foi realizado para combater a 

dengue. Todos se sentiram acolhidos. Todos elogiaram o trabalho das agentes. Foi um 

trabalho coordenado pela Secretaria da Saúde. Em momento nenhum o nosso município 

ficou desassistido. As ações da dengue não pararam e não vão parar. Itapira chegou ao 

índice zero pelo trabalho realizado. Podemos notar que muitas cidades vizinhas ainda 

possuem casos de dengue. Itapira, com muito trabalho, chegou a marca zero. Isso é 

organização e condução. Os trabalhos abrangem mais. Estive passando pelo bairro de 

Eleutério e posso dizer que todos estão satisfeitos. Infelizmente ocorreu uma epidemia no 

Estado de São Paulo. Não estamos em uma ilha. O diferencial é que existiu um enorme 

trabalho para combater a doença. 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: Surpreendo-me porque o vereador Maurício deve ser amigo do 

Robson Cruzoé, pois tudo é ilha. Estamos em Itapira e legislamos no município de Itapira. 

Caso não discutirmos assuntos do município de Itapira, pasmem... Continuando orador: 

Tendo em vista o que o Vereador Maurício disse a respeito do fundo de contingência, tudo 

bem, mas o dinheiro entra mensalmente. Esse dinheiro poderia cobrir as despesas do Fundo 

Municipal. Tem legislação que permite. Nunca falei mal do pessoal da SUCEN. Sempre 

elogiei os trabalhos dessa equipe. A única coisa que critiquei foi que a ajuda da SUCEN 

veio tarde. Vidas foram ceifadas. A culpa não é somente da administração, mas caso a 

mesma tivesse realizado um trabalho preventivo, acredito que a situação não chegaria 

aonde chegou. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Devemos saber como o 

dinheiro dessa reserva foi gasto. No Pequeno Expediente da próxima sessão vou colocar a 

fala de vossa excelência na íntegra. O senhor fala situações que constam em ata. O Carlão 

veio a esta Casa e explicou toda a situação. Não seria o que senhor está dizendo. O senhor 



está dizendo que não é verdade? As explicações serão enviadas nesta Casa para que todos 

tomem ciência. Portanto, peço o voto favorável de todos... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Carlos Aparecido Jamarino: O senhor está equivocado, pois não expliquei nada. O 

senhor está mentindo. Pode colocar a minha gravação. Não falei nada sobre contingência. 

Não use meu nome na mentira, por favor... Continuando o orador: Isso consta em ata. 

Vamos pegar a ata, o áudio e o vídeo. Coloque o áudio. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 156/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

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

voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Recordo-me, Vereador Marcos 

Paulo, que o nobre vereador Maurício, líder do prefeito, falou. Isso está registrado em 

áudio. Baseamos-nos na fala dele. Não me recordo se o vereador Carlos Aparecido 

Jamarino discutiu ou falou posteriormente a fala do vereador Maurício. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00165/2015.- Voto de Congratulação com diretores, presidente e integrantes do Rotary 

Clube de Itapira, pela comemoração dos 62 anos de fundação. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 

estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00166/2015.- Voto de Congratulação com diretores, 

presidente e integrantes do Lions Clube de Itapira, pela comemoração dos 60 anos de 

fundação. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 166/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00169/2015.- Requer oficiar o 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, assim como seus membros titulares, 

solicitando esclarecimentos quanto à Resolução nº 001, publicada no Diário Oficial do 

município. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Queria deixar registrado 

um esclarecimento sobre esse requerimento. Quando estava na condição de Secretário, no 

dia 09 de abril de 2015 foi realizada uma reunião para tratar de assuntos específicos do 

PMAQ. Várias pessoas participaram. Estávamos reunidos para discutir o questionamento 

do sindicato. A pessoa que redigiu esta ata foi infeliz de colocar no cabeçalho errado e 

acabou encaminhando para o sindicato. O sindicato, por sua vez, encaminhou para o 

Conselho. O Conselho, mesmo examinando o conteúdo, viu que era um assunto totalmente 

diferente daquilo que é pertinente ao conselho. Mesmo assim ele emitiu uma resolução que 

gostaria de transmitir a todos: “O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Itapira, em 

sua reunião realizada no dia 19 de maio de 2015, no uso de suas competências regimentais 

e atribuições conferidas pela lei nº 4.131, de 19 de julho de 2007, decreto nº 101 de 2007: 

Considerando que o presidente do conselho recebeu o requerimento do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Itapira, datado de 07 de maio de 2015, assinado pela sua 



presidenta, Sra. Cristina Helena Gomes, solicitando informações sobre uma ata de reunião 

do Conselho Municipal de Saúde, datada de 09 de abril de 2015 e assinada por alguns 

Secretários Municipais e uma funcionária da Secretaria da Saúde, sendo eles os Srs. Carlos 

Jamarino, João Batista Bozzi, José Augusto Urbini, Rosa Ângela Iamarino e Deise Cêga 

Fernandes; Considerando que o documento acima indicado não tem nenhuma relação com 

o Conselho de Saúde, conforme ofício enviado a este conselho da Sra. Presidenta do 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira; Considerando que ao tomar 

conhecimento do equívoco os senhores e senhoras acima indicados trataram de enviar outro 

documento ao sindicato datado de 19 de maio e assinado por todos eles retificando a ata; 

Considerando que o presidente do Conselho Municipal de Saúde bem como todos os 

conselheiros ficaram surpresos com o requerimento do sindicato e mais ainda com o 

documento anexado a este; Considerando que todo acima exposto resolveu de forma muito 

negativa resolve tomar público esses fatos com o objetivo de salvaguardar o nome do 

Conselho Municipal, oficiar a todos os Secretários Municipais e a funcionária no sentido de 

que explique o porquê de assinar tal documento.” Pois bem. A resposta que encaminhei ao 

conselho já foi recebida e protocolada. Vou ler a minha resposta: “Ao Sr. José Roberto 

Prado, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Assunto: Ofício Conselho Municipal 

de Saúde nº 02/2015. Venho, pelo presente, na qualidade de vereador, em atenção ao ofício 

deste conceituado Conselho Municipal, a presença de vossa senhoria para expor e 

esclarecer o quanto segue: Considerando que na data de 09 de abril este vereador, na 

condição de Secretário Municipal, participou de uma reunião administrativa com as 

presenças de outros Secretários Municipais e servidores da Saúde para discutir sobre um 

questionamento do Sindicato dos Servidores Públicos de Itapira com referência aos valores 

pagos pelo PMAQ; Considerando que na oportunidade foi redigida uma ata, na qual venho 

esclarecer que houve um erro de formalidade, fazendo constar em seu cabeçalho o quanto 

segue: Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itapira do dia 09 

de abril, quando na verdade deveria constar: Ata de reunião administrativa. Verifica-se que 

o assunto não se refere ao Conselho Municipal tendo os responsáveis corrigir a falha 

através de um termo de retificação da ata. Sendo só o que cumpre informar, renovo os 

protestos de estima e consideração.” Então, isso está explicado. Houve um erro de quem 

redigiu a ata. Infelizmente teve um membro do Conselho que fez um comentário muito 

infeliz sobre as pessoas que participaram dessa reunião. No momento oportuno vamos fazer 

um processo contra ele. Então, gostaria que isso fosse aprovado e, desde já, requeiro uma 

cópia das respostas a fim de tomar as medidas cabíveis contra essa pessoa membro do 

Conselho... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Sugiro ao 

senhor para que peça uma cópia da ata que conste a ofensa desferida. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Primeiramente, 

Carlão, venho imensamente agradecer a transparência, simplicidade e humildade ao 

apresentar esse ofício em que o senhor enviou tanto para o presidente do Conselho como a 

justificativa de sua autoria. Muitas das coisas que discutimos com relação a diversos 

assuntos é devido a falta de transparência. O senhor falou abertamente, explicou e explanou 

o assunto. Somente não vou retirar o requerimento porque vossa excelência solicitou a 

aprovação. Por sua transparência, humildade e simplicidade nós poderíamos retirar a 

matéria. Mais uma vez parabenizo a transparência de vossa excelência. Obrigado.” Não 



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

única votação o Requerimento nº. 169/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00170/2015.- Requer oficiar a Secretária Municipal de Saúde, para que apresente todas 

as notas do PMAQ desde sua contratualização com o Ministério da Saúde. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Tivemos a oportunidade de discutir o assunto no 

passado. Aprovamos uma lei municipal e todos os vereadores fizeram questão com relação 

ao pedido dos servidores municipais. Seria o PMAQ. Devemos analisar a aplicabilidade da 

lei aprovada no final do ano de 2013. A determinação que aprovamos em relação a valores 

foi muito clara. Foi uma grande vantagem para os servidores. É uma solicitação importante. 

A lei está em vigor, mas não está sendo cumprida pela atual administração. Várias 

Unidades de Saúde não receberam os valores. Isso se chama improbidade administrativa. 

Depois o líder do prefeito fez uma cobrança. Qualquer documento com relação ao PMAQ 

deve ser trazido até esse plenário. A Secretária Municipal de Saúde fez um ofício de nº 

345/2015: “Venho por meio deste informar que os valores encaminhados pela Ministério da 

Saúde referentes as notas das equipes foram repassadas no mês de maio ao devidos 

servidores seguindo os preceitos do Ministério da Saúde e decisão administrativa.” Isso 

recai sobre o assunto, vereador, que vossa excelência fazia parte. Isso é uma prova daquilo 

que o município não estava cumprindo, pois os servidores não estavam recebendo 

conforme a lei aprovada. A lei aprovada não tem nenhum fundamento. Explicações devem 

ser disponibilizadas a respeito da diferença. As unidades de saúde estão sendo geridas 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. É muito bom o senhor ter trazido um 

documento. Vamos interpretá-lo. Primeiramente o PMAQ é um benefício cedido aos 

funcionários por iniciativa da gestora. Esse repasse de ordem financeira poderia ter ficado 

para o custeio. Somos uma das poucas cidades no Estado de São Paulo que distribuem o 

PMAQ para os funcionários. O PMAQ tem variações. Com certeza o senhor sabe disso. Ele 

depende da nota do Ministério da Saúde para que a Unidade Básica credenciada receba o 

valor correspondido. Existe uma variação dependendo da nota. O que aconteceu é que o 

Ministério da Saúde tardou em enviar a nota do PMAQ. Não teria como a Secretaria da 

Saúde destinar de forma diferente o repasse. A partir do momento que a nota chegou, no 

qual houve uma reunião para isso, foi definido que o repasse seria feito. Não existia uma 

maneira antecipada de prever essa nota. O Ministério da Saúde não manda discriminado o 

valor para cada Unidade Básica de Saúde. Quem faz essa discriminação é o município. Isso 

pode gerar um impasse. Da mesma forma que o senhor disse que existem pessoas que estão 

recebendo a menos, existem outras que podem estar recebendo a mais. Isso pode gerar uma 

devolução por parte dessas pessoas. Os vereadores da base são favoráveis a esses 

requerimentos. Tanto a Conselho Municipal de Saúde quanto a Secretaria Municipal de 

Saúde tem a consciência dessa situação. Eles sabem o que aconteceu. Por esse motivo o 

requerimento de vossa excelência será aprovado. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 170/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00171/2015.- 

Requer oficiar o Conselho Municipal de Saúde, para que apresente todas as notas do 

PMAQ desde sua contratualização com o Ministério da Saúde até a presente data. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É o mesmo assunto, senhor presidente. A 

contratualização do PMAQ é datada em 2010. Não sei o que é mais preocupante, Maurício. 

Não sou beneficiário do PMAQ como servidor municipal. Tem servidor nesta Casa que é 

beneficiário. Não consigo entender como vereador o que é mais grave: Seria o não 

cumprimento de uma lei aprovada nesta Casa. Quando discutimos o assunto nesta Casa de 

Leis vossa excelência foi uma das pessoas que levantaram a bandeira do PMAQ. A 

Secretária de Saúde é a mesma. A gestão da Secretária de Saúde... Não é ontem que o 

Ministério da Saúde enviou à Itapira essa determinação em relação as notas das Unidades 

Básicas de Saúde. Em 2015 o senhor disse que o Ministério da Saúde baseou-se... Não é o 

município que dá a nota. Os resultados são arremetidos para o Ministério da Saúde. Essa 

nota veio de Brasília. Esse ofício está há quase dois anos atrasado em relação a uma coisa 

que poderíamos ter discutido em 2013. Vereador Maurício, o senhor me perdoe, mas o 

senhor está perdido no espaço e a sua Secretária de Saúde mais ainda. Os maiores 

penalizados são os servidores municipais. Quando vamos trazer benefícios aos servidores? 

Não dá para entender. Você fala bem do servidor e quando o mesmo vai se beneficiar de 

um dinheiro que vem de Brasília a administração da Saúde não reverte os benefícios. Não 

tem coerência esse discurso. A gestão continua a mesma. Devemos voltar ao início da 

contratualização. Estamos 5 anos à frente. Não estão distribuindo o dinheiro que foi 

determinado. A lei deve ser cumprida. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Darei a oportunidade de o senhor rever tudo 

isso. Prefiro não desferir algumas palavras que penso nesse momento, pois seria ofensivo a 

sua pessoa. Porém, vou fazer uma colocação. A lei continua sendo respeitada. Ela nunca 

deixou de ser respeitada. O Dr. Pedro que é beneficiário do PMAQ pode dizer se o repasse 

não foi feito. As Unidades Básicas receberam isso. O que ocorreu foi um atraso na nota 

atual para a continuação do repasse. Em momento nenhum se descumpriu a lei. A lei fala 

sobre a dependência do repasse financeiro. Não estou criticando o Governo Federal nesse 

momento. Simplesmente existiu um atraso na expedição da nota. Essa nota deveria ser 

expedida em janeiro do corrente ano. Como o município iria fazer o repasse sem a nota? 

Prevaleceu-se a nota anterior e o repasse continuou sendo executado. A partir do momento 

da expedição da nova nota as pessoas beneficiárias foram contempladas. Inclusive, a nota 

do grupo do Dr. Pedro foi diminuída. A avaliação é feita por uma equipe do Ministério da 

Saúde. Vários pontos são analisados. Por esse motivo optamos pela divisão igualitária. Isso 

gerou muitas controvérsias, mas foi aprovado. Em momento nenhum se deixou de cumprir 

a lei. Reitero que o repasse foi feito. Quando disse que o senhor tem tempo de analisar... 

Vamos aprovar o requerimento, mas verifique a situação com os seus colegas que atuam 

nas Unidades Básicas de Saúde. Converse com a Deise Cêga. Não existe o descumprimento 

da lei. O atraso das notas gerou esse desconforto. O senhor disse que eu estaria 

desorientado. Digo que estou muito consciente e tranquilo em relação ao que estou 

dizendo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino: Somente a 



título de esclarecimento, em nenhum momento da reunião foi tratada a legislação em si. As 

notas estavam em atraso. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 171/2015. Aprovado 

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

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00175/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretária 

Municipal de Saúde, cópia dos pagamentos realizados às empresas que fornecem 

medicamento para o município. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00176/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretária 

Municipal de Saúde, informações quanto à aquisição de medicamentos para a rede pública 

de saúde. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00181/2015.- Voto de Congratulação com os integrantes da Guarda 

Municipal de Itapira, pela brilhante atuação na noite do dia 06 de junho, durante assalto na 

Vila Boa Esperança. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00182/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a 

indicação n° 56/15, que sugere instalação de semáforo entre as avenidas Com. Virgolino de 

Oliveira e São Paulo. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Junho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00185/2015.- Requer do Sr. Prefeito e Secretário de Recursos Materiais, 

informações quanto ao pagamentos de fornecedores da municipalidade. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Junho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 

00191/2015.- Voto de Congratulação com o Reverendo Naor Villas Boas, pelos seus 40 

anos de ordenação na Igreja Presbiteriana. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 23 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. 


