
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de julho de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário 'Ad Hoc": CARLOS APARECIDO 

JAMARINO . 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 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. Um amigo meu me disse que colocará o meu nome a respeito do obstáculo. É 

um pedido de nosso amigo João. É um cruzamento muito perigoso que fica na Rua Rodolfo 

Paladini com a Coronel Francisco Vieira. Alguma medida preventiva deve ser tomada. 

Sabemos que é uma rota de fuga. É uma forma de trazer segurança para a população. É 

triste abrir o jornal e constatar uma cena de um falso médico. Coloquei um projeto de lei 

onde o Hospital Municipal deveria expor os nomes dos profissionais da Saúde. O falso 

médico de Mogi Mirim também atendeu em nossa cidade. Gostaria que trouxessem 

relatórios a fim de analisar quantas pessoas foram atendidas por esse falso profissional. O 

município de Mogi Mirim descobriu a situação porque houve uma morte. Caso contrário, 

acredito que não descobririam. Os vereadores que retiraram esse artigo deveriam analisar a 

situação. Vamos fazer um projeto de lei em nome de todos os vereadores desta Casa. É uma 

forma de fiscalizar. Peço o apoio de todos os senhores vereadores. Obrigado.” A seguir, faz 

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

a esta tribuna para falar a respeito de duas coisas altamente preocupantes porque afeta 

diretamente a população mais carente do município. Primeiramente gostaria de falar do 

Viva Leite. Tivemos, através do Governo do Estado, mudanças com relação aos critérios de 

benefícios. O nosso município, infelizmente, foi afetado com 40 crianças prejudicadas. 

Essas crianças tinham o direito e passaram a não ter. Então, fica o pedido para que essa 

administração, juntamente com o setor competente, procurem essas crianças e familiares a 

fim de atender suas necessidades. Seria a continuidade de um programa social. Fica esse 

pedido para que os vereadores da situação vão atrás do setor responsável. É uma forma 

dessas crianças não serem penalizadas. Se é um programa do Governo do Estado, 

lembrando que o prefeito é do PSDB, o mínimo que deveriam fazer é oferecer para essas 

pessoas o direito essencial. Se é um programa de direito adquirido, espero que essa 

administração corra atrás. Outro assunto seria em relação a rede municipal de ensino. 

Ontem as nossas crianças receberam parte dos uniformes. Por que falo parte dos uniformes? 

Porque faltou blusa, calça e camisa regata. Nos anos anteriores foi ofertada essa situação. 

Está sendo dado parte dos uniformes para as crianças da rede municipal de ensino somente 

no meio do ano. Em minha visão, deveriam ofertar no primeiro dia letivo do ano. No 

primeiro ano de gestão entregaram em setembro com a justificativa de dotação 

orçamentária do governo anterior. No segundo ano entregaram somente em agosto. Agora 

estão entregando apenas em julho. O Paganini assumiu um compromisso perante a 

população alegando que daria continuidade com relação a entrega de uniformes no 



município. Ele falou categoricamente em entrevistas que de uniformes ele entendia, pois 

tinha 30 anos de setor privado. Queria saber do prefeito qual uniforme ele tem 

entendimento. Gostaria de saber se é de futebol ou empresa privada, pois do setor público, 

infelizmente, ele não entende. Mesmo com 30 anos de experiência no setor privado 

somados com quase 3 anos de governo ele ainda não conseguiu entregar os uniformes 

adequadamente. Diz a população o porquê de entregar atrasado. Esse governo deveria 

adequar a entrega de uniformes com as estações do ano. Estamos no inverno. Entregar os 

uniformes faltando a blusa, é uma questão de bom senso. Sem falar em relação ao tamanho 

dos uniformes. Hoje uma mãe me abordou nas ruas e disse que o short ficou abaixo do 

joelho e a camisa no cotovelo. Ela pediu a numeração correta, na qual foi passada para a 

Secretaria de Educação. O uniforme não tem troca. Quem recebeu errado, vai continuar 

errado, pois não podem devolver. A Secretaria de Educação e, principalmente, o prefeito 

municipal devem vir a público para explicar a situação. Esse questionamento cabe aos 

nobres vereadores responderem. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar os integrantes 

da Corporação da Guarda Civil Municipal. Parabéns a todos pelo trabalho que vocês estão 

desenvolvendo. Um dos assuntos é com referência a brinquedoteca do Hospital Municipal. 

Tão logo ela será inaugurada e estará à disposição das crianças que permanecerem alguns 

dias internadas no Hospital Municipal. Toda infraestrutura necessária será disponibilizada 

para que as crianças possam passar alguns momentos de alegria junto aos seus familiares. 

Houve um pouco de atraso na entrega, mas a brinquedoteca será disponibilizada. Parabéns 

ao pessoal que administra o Hospital. Outro assunto com referência a Saúde está 

relacionado ao convite para participarmos da Conferência da Saúde. Será realizada no 

sábado a partir das 08:30 da manhã. O local será a Associação Comercial de Itapira. As 

ações que devem ser de relevante importância para Itapira passarão por votação. O convite 

está aberto a todos. Outro convite faz referência a comemoração do dia 9 de julho. Às 09:00 

horas da manhã teremos o evento do Morro do Gravi no marco do Soldado 

Constitucionalista. Às 15:00 horas teremos no Museu Pedagógico Virgolino de Oliveira 

uma exposição de fotos. Ela será realizada pelo núcleo MMDC de Itapira Coronel 

Francisco Vieira que tem como presidente o Érique Apolinário. Todos estão convidados. 

Itapira retratou vários momentos da Revolução Constitucionalista. Outro assunto seria 

relacionado ao lançamento do Conjunto Habitacional Nilton Mendes em Eleutério. O dia 

26 é a data da Padroeira em Eleutério. As festividades terão início em uma sexta-feira. No 

sábado teremos o lançamento do conjunto habitacional. São situações que vem ao encontro 

das necessidades do povo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de destacar a 

presença de um grande amigo, Sr. Brás Gerdau. Fico muito feliz em vê-lo. O senhor 

enriquece a nossa plateia com sua presença. Inicialmente o Dr. Rafael levantou uma 

situação sobre Governo do Estado e problemas de governança. Nesses últimos dias não tive 

como não observar o cenário de ordem nacional. Faço uma analogia, senhores colegas 

vereadores. Estamos no Brasil vivendo muito parecidos com a Grécia. Infelizmente não 

porque somos do primeiro mundo e sim por um calote eleitoral. Foi dito, muitas vezes, 

sobre estelionato eleitoral. Hoje estou falando do calote político. Em uma das medidas de 

nossa presidenta Dilma noticiada nos jornais de enorme circulação foi que ela está tentando 



fazer um protecionismo ao empregado e ao empregador. Medidas de ordem fantástica, 

doutor. Observei que 30% do valor salarial poderão deixar de ser pago pela jornada e o 

governo reembolsará, através do Fundo de Auxílio ao Trabalhador, o trabalhador. Isso 

evitará demissões em massa e enormes cortes das empresas. Onde será que a presidenta 

quer chegar? Será que essas medidas realmente são positivas? Para mim, isso é estelionato 

político. Medidas nessa magnitude, onde envolve dinheiro público, para manter funcionário 

de empresa privada é a decretação da falência de um país. O país está tão ao fundo do poço 

que ao menos possui força de suas empresas para gerir a própria folha de pagamento. O 

dinheiro que poderia ser investido de outra forma deve custear as burrices administrativas 

que a presidenta fez em seus anos de mandato. Ao invés de fazer aplicação correta dentro 

da parte de transmissão de energia elétrica e uma política econômica forte, camuflou 

durante dois anos de gestão essa situação calamitosa que o nosso país se encontra. Todas as 

cidades acabam recebendo e tendo que engolir. Então, Dr. Brás, essas medidas que a nossa 

presidenta aplicou como salvaguarda de uma nação, em minha opinião, é estelionato 

pessoal político. É uma vergonha ter uma presidenta que tem que chegar ao ponto de 

investir na empresa privada para suprir as burrices administrativas que fez durante o 

mandato. Senhor presidente, vivemos em um momento de muita dificuldade. É um 

momento em que a população, no seu mais íntimo, está sentindo. Falei a pouco tempo que 

o PT (Partido dos Trabalhadores), é o partido dos trambiqueiros. Nunca, no Brasil, roubou-

se tanto. Nunca, no Brasil, a popularidade de uma presidenta chegou a tal nível. Então, 

caros colegas, muitas vezes devemos vir aqui para desabafar. Devemos exarar para todos 

aquilo que reconhecemos em um país. Devemos nos manifestar como brasileiros e cidadãos 

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

DONIZETE LOPES: “Nobre vereador, quem cortou 40 crianças de receber leite foi o 

Governo de seu Estado, ou seja, o PSDB. O senhor viajou na maionese.” 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 21ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Junho de 2015. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho 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 

Requerimentos de Licença. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00206/2015.- Licença para tratar 

de assuntos particulares. Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 

1º Suplente de Vereador do PTC, Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO, o Sr. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º 

Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo 

mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 3º) 

RELATÓRIO Nº. 006/2015.- Ata da Prestação de contas apresentada em Audiência 

Pública realizada no dia 25 de junho de 2015, no Plenário da Câmara Municipal pela 

Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2015. Autoria. Comissão 



de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Relatórios, 

o Sr. Presidente passa à leitura do Veto. 4º) Veto ao Autógrafo nº 62/2015, que excepciona 

desdobros e desmembramentos de imóveis do município. Autoria: Prefeito Municipal. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Veto, o 

Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0068/2015.- 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 07 de Julho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0069/2015.- 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$ 352.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. 

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

Pareceres. 7º) PARECER nº. 93/2015.- Ao Projeto de Lei nº 53/2015.- As Comissões 

Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Esporte e Lazer; 

Justiça e Redação, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei ao 53/15, que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária do município para o exercício de 2016 e dá outras providências", de autoria 

do Chefe do Poder Executivo, acordaram por exarar parecer favorável à propositura tendo 

em vistas os minuciosos e acurados estudos realizados por estas Comissões, bem como dos 

esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro da Municipalidade Sr. Valteir F. de 

Freitas, por ocasião da audiência pública para apresentação do presente Projeto de Lei, 

realizada nesta Casa no dia 18 de junho de 2015, publicação na imprensa oficial do 

município no dia 12 de junho de 2015, conforme Ata e Relatório nº 05/2015. Na 

oportunidade, após minuciosas e esclarecedoras explicações do Diretor de Finanças da 

Municipalidade, os membros destas Comissões puderam constatar que o Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do exercício 2015 cumpre todas as exigências da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal e da Lei 4320, inexistindo, portanto, 

óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam 

a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 8º) PARECER nº. 94/2015.- Ao Projeto de Lei nº 63/2015.- 

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 63/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a base de cálculo para lançamento 

do IPTU em caso de novos parcelamentos de solo", 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, 

corroborando com as Comissões, o Parecer Jurídico da Editora NDJ, em anexo, solicitado 

pelo Vereador Rafael Donizete Lopes. 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 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 95/2015.- Ao Projeto de Lei nº 67/2015.- 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 67/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre parâmetros para regularização de 

edificação em APP nas áreas urbanas, sobre a canalização de cursos d'água, além de 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 07 de Julho 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00181/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Antônia Aparecida de Jesus Camargo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00182/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cristiane Marques de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00183/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Gessi de Paula Ferraz Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00184/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Osny Silva Pinto. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00185/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Antônio Carlos Bento, mais conhecido por Cacique. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Cecília Camillo Battaglini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho 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 homenagem póstuma 



guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o 

Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 16º) Requerimento nº. 00207/2015.- 

Voto de Congratulação com a diretoria e funcionários do Cristália Produtos Químicos e 

Farmacêuticos, eleito pela Revista Forbes a indústria farmacêutica mais inovadora do país. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00208/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Ébio Alves de Azevedo, pelo transcurso de seu 66º aniversário de nascimento 

celebrado dia 01º de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00209/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Mercedes Fracarolli Moino, pelo transcurso de seu 81º 

aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00210/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Marialice Brandão Pereira de Souza, pelo 

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

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00211/2015.- Voto de Congratulação com a ex Primeira Dama do 

município, Sra. Marlene Ap. de Oliveira Moro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 04 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00212/2015.- Voto 

de Congratulação com o empresário Sr. Jorge Moisés, pelo transcurso de seu 89º 

aniversário de nascimento celebrado dia 02 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00213/2015.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Vladislav Siqueira, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de julho. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00214/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Cinira Campanini 

Passarella, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de julho.  

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 00215/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Wilma 

Marcatti Gattei, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00216/2015.- Requer informações quanto às atrações 

itapirenses na programação musical do Rodeio, conforme Lei nº 5.240. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

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



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00217/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Saúde, para 

que informe a esta Casa de Leis, quem ocupou o cargo de Diretor Técnico do Hospital 

Municipal nos anos de 2013, 2014 e 2015. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo 

da Silva. César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00218/2015.- Voto de Congratulação com a 

Sra. Maria Eunice Bittencourt, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 01º de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00219/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Joaquim Rodrigues Cruz, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 31 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00220/2015.- Voto de 

Congratulação com o presidente da Acei, Sr. José Aparecido da Silva, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00221/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria da Associação Comercial e 

Empresarial de Itapira pela realização do brilhante jantar de confraternização dos 

comerciantes. 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 07 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00222/2015.- Voto de 

congratulação com o casal, Sr. Angelino Condogno e Sra. Dirce Marquesini Condogno, 

pela comemoração de Bodas de Ouro, ocorrida dia 22 de maio. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00223/2015.- Requer do Secretário Municipal de Esportes, informações 

sobre os recursos para ampliação da pista de skate do Convívio Prefeito Alcides de 

Oliveira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00202/2015.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de José Barbosa. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00203/2015.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de Armando Barbosa. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00204/2015.- Sugere 

denominar rua ou logradouro público de Maria Poletini. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 



00205/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público de João Barbosa. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00206/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público de Luis Barbosa. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00207/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de José Benedito de Oliveira, mais conhecido como "Zezinho da Usina". Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação 

nº. 00208/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público de Waldir Toyoshi Cachiba. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 40º) Indicação nº. 00209/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de Paulo Cachiba. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00210/2015.- Sugere denominar rua ou 

logradouro público de Tosse Kashiba. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00211/2015.- Sugere instalação 

de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Cel. Francisco Vieira, esquina com a Rua 

Rodolfo Paladini, bairro do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00212/2015.- Sugere reforma da 

parte elétrica da quadra "Irma Nicoletti", em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00213/2015.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Av. Getúlio 

Vargas, em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00214/2015.- Sugere 

implantação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Otávio Monezzi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) 

Indicação nº. 00215/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública de Juracy Lang. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 00216/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública de 

Domingos Spécie, mais conhecido como Meme Seleiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 

00217/2015.- Sugere execução de melhorias na pista de skate do Centro Esportivo Prefeito 

Alcides de Oliveira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho 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: 49º) Prefeitura Municipal de Itapira: 

Resposta em atenção aos Requerimentos de nºs 123 e 124/2015 e Indicações de nºs 127, 

128, 135, 139, 141, 149, 151, 152 e 166/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício C.CSEB nº 1135/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 51º) Secretaria de Promoção Social: Manifesto de 

agradecimento devido ao Voto de Congratulação concedido aos profissionais que atuam 

neste setor. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 52º) Secretaria de Defesa Social: Ofício 

nº 76/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 53º) Secretaria de Defesa Social: 

Informações sobre a ciclofaixa. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias 

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

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

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

DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2015.- Dispõe 

sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-

econômico de 2012. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, faz uso da 

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

presidente, venho em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, como presidente desta, 

para trazer aos colegas como se chegou e qual foi a construção desse parecer a fim de que 

todos possam tirar suas conclusões. Inicialmente, em meados de fevereiro desse ano, 

chegou um parecer do Tribunal de Contas do Estado nesta Casa. A Comissão de Finanças e 

Orçamento tomou ciência do relatório, no qual apresentava o parecer favorável dentro do 

Ministério Público de Contas quanto do Tribunal de Contas do Estado. Imediatamente a 

comissão fez como a legislação manda. Garantiu ao ex-prefeito e ao ex-vice prefeito o 

direito de reconhecimento dessa matéria para que eles se manifestassem caso quisessem. 

Foi enviado o relatório... Não somente o relatório, mas todo o parecer do Tribunal de 

Contas do Estado. Isso garantia o direito de defesa e de reconhecimento da matéria. Foi 

solicitado ao ex-prefeito e ao ex-vice prefeito para que fizessem uma manifestação dos 

apontamentos que o Tribunal de Contas do Estado fez dentro de seu relatório. Passado 

alguns dias o ex-prefeito municipal, Sr. Antonio Hélio Nicolai, estou com o documento em 

mãos, fez sua manifestação, no qual ele refutou os apontamentos do Tribunal de Contas. 

Esse documento voltou para as comissões, no qual passou a ser estudado e analisado. 

Obviamente não é um documento pequeno. Temos o parecer do Tribunal de Contas de 

quase 2 mil páginas. É um documento que deve ser analisado com muito cuidado. Depois 

de ser visto a manifestação do ex-prefeito em virtude de não sanificar todos os 

apontamentos em que o Tribunal de Contas o fez... Quero dizer com muita convicção que 

essa comissão não é contra o Tribunal de Contas como pregaram muitas vezes nesta Casa. 

Todos os apontamentos que essa comissão exaltou são do Tribunal de Contas do Estado. A 

comissão, em momento nenhum, exarou um parecer ou um apontamento de ordem pessoal. 



Ela foi buscar dentro do relatório do Tribunal de Contas do Estado os seus apontamentos. 

Feito isso durante esses meses, senhor presidente, chegou-se a uma conclusão, na qual o 

parecer era desfavorável em virtude de inúmeros apontamentos não ditos dentro da 

manifestação do ex-prefeito e ex-vice prefeito. Para garantir o direito de ampla defesa e 

contraditório, após o parecer ser exarado pela comissão, foi enviado a cada colega vereador 

e ao ex-prefeito e ao ex-vice prefeito um parecer feito pela comissão para que eles 

tomassem ciência de como foi conduzido e o porquê que a comissão chegou a conclusão do 

pedido de rejeição das contas, mostrando os apontamentos do Tribunal de Contas que não 

foram explicados dentro da manifestação. Hoje, nesta Casa, assim como na sessão anterior, 

foi aberta, através de um ofício... Primeiro foi convidado ambos e seus representantes para, 

caso queiram, com prazo de duas horas de antecedência, se manifestarem sobre o parecer 

que a comissão idealizou. Garantimos, assim, ao ex-prefeito e ao ex-vice prefeito o direito 

rezado em constituição de ampla defesa e contraditório. Descartado, não sei o porquê, por 

eles, mas garantindo a legalidade do processo e garantindo a legitimidade da comissão 

dentro de sua transparência e trabalho. O parecer do Tribunal de Contas está dentro de seu 

relatório e nele existem alguns apontamentos, nos quais tive o cuidado de grifá-los. Por 

exemplo: Planejamento de políticas públicas; Avaliação e programas governamentais. 

Dívida ativa; Meta de receita, Meta de despesa; Ordem cronológica de pagamentos; 

Encargos; Contratos in loco; Execução direta e indireta; A comissão foi a fundo verificar 

qual era o potencial de dano ao município. Todos esses apontamentos extraídos do relatório 

do Tribunal de Contas não foram acercados e manifestados dentro das manifestações 

iniciais do ex-prefeito e ex-vice prefeito. Nesse momento tão importante onde os mesmos 

poderiam se manifestar publicamente para a população Itapirense sobre tais irregularidades 

encontradas por essa comissão, não o fizeram. Talvez as irregularidades sejam 

inexplicáveis e tenham consistências. Assim, deixando-o de uma maneira que não 

conseguiriam explicar o inexplicável, senhor presidente. Gostaria de relatar alguns dos 

apontamentos que a minha comissão fez. Dentro do planejamento das políticas públicas... 

Vale mais uma vez dizer que está dentro do parecer do Tribunal. Para aqueles que 

gostariam de ter um pouco mais de ciência, lembrando que é um documento de ordem 

pública e está à disposição de cada vereador, consta dentro de seu item a, 1, na folha 134: 

“Inexistência de plano de gestão integrada de resíduos; Acerca disso é fato que ao longo do 

exercício de 2012 não se promoveu nenhum avanço significativo visando enfrentar os 

diversos problemas ambientais existentes no município em clara afronta dos artigos 18 e 55 

da Lei Federal nº 12.305.” O Tribunal de Contas do Estado oficiou o Ministério Público 

para providências desse douto Ministério Público, tendo em vista a não observância ao 

disposto do artigo 55 da Lei Federal nº 12.305 de 2010. É uma infração gravíssima. 

Continuando dentro do relatório no seu item a, 2, folha 134, que está à disposição de 

qualquer colega, o acesso a informação em sua página eletrônica não divulga em 2012 os 

repasses às entidades, bem como informações alusivas às ações governamentais, 

infringindo o atendimento ao artigo 48-a da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais do que 

mera irregularidade configura grave afronta aos princípios da responsabilidade e 

transparência e nova possível prática de ato doloso de improbidade administrativa tem-se 

por insanável irregularidade. Isso está dentro do apontamento do Tribunal. Resultado de 

execução orçamentária; O Tribunal de Contas do Estado divergência entre os dados 



fornecidos do balancete financeiro e do balancete patrimonial inseridos no AUDESP e 

aqueles verificados na origem em possível desobediência aos princípios de transparência. 

Informaram uma situação ao governo e outra, quando vista in loco. É de natureza insanável 

e improbidade. Isso está no relatório dentro de seu item b, 1, 1, folha 135. Dívida ativa, 

estando dentro do relatório no item b,1,6, folhas 138 e 139: No que toca a dívida ativa não 

somente houve aumento da mesma... O que é isso? O município precisa cobrar. Tivemos 

um aumento da dívida ativa na ordem de 38,30%. Apresentaram um valor para o AUDESP 

e outro valor in loco. É falta de controle de dados contábeis. É descontrole total de gestão. 

Tesouraria estando no item B, 6,1 folha 150. Conciliação bancária: Denotou fragilidade no 

controle dos recursos públicos. O Tribunal de Contas do Estado apontou divergências entre 

os saldos bancários informados ao sistema AUDESP e ao de origem. Mais uma vez 

burlaram o sistema. Mais uma vez enganaram o Estado. Fidedignidade dos dados 

informados ao sistema AUDESP. É claro, por esses apontamentos, que foi ferido e não 

foram lançados os dados históricos e descrição de empenho. Isso criou empecilhos ao 

Tribunal de Contas para que pudessem ver a natureza real daquilo que acontecia dentro do 

município de Itapira. Assim, senhor presidente, apontadas tantas falhas, dado e garantido ao 

ex-prefeito e ex-vice prefeito o direito de ampla defesa e contraditório constituído a eles 

como direito público, estando esta Casa consciente que sua Comissão de Finanças e 

Orçamento fez seu papel, ela pede a rejeição das contas pelos motivos supracitados em seu 

relatório. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0057/2015.- 

Institui no Calendário do Município de Itapira "O Encontro de Carros Antigos". Autoria: 

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

DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria que uma coisa não tivesse acontecido no projeto 

de lei desta Casa. Não poderíamos deixar o Executivo tomar conta. Deram uma ordem e a 

comissão acatou. É muito feio. Todos os vereadores conhecem os organizadores do evento. 

As comissões tiraram a responsabilidade dos Quietinhos e passaram para a Prefeitura 

Municipal de Itapira. Sabemos que não possuem funcionários para organizar o evento. Na 

época fazia parte da comissão organizadora do evento. O Junião fazia parte do Turismo 

nessa época. Os Quietinhos sempre se encarregaram em organizar o evento. Quando o 

projeto relacionado a realização de um evento gospel em nossa cidade foi elaborado, quem 

ficou responsável em organizar os trabalhos foi a igreja. Imaginem se tivessem tirado a 

responsabilidade da igreja. Nesta Casa existe uma regra. Lembro que votei favorável ao 

projeto. São pessoas que sabem organizar e já estão acostumadas em desenvolver esse tipo 

de trabalho. O que a Secretaria de Cultura conhece em relação a gospel? Não conhece nada. 

É a mesma coisa que está acontecendo agora. O que eles conhecem sobre carros antigos? 

Não conhecem nada. O que o Marcelo Iamarino conhece sobre carros antigos? O próprio 

líder do prefeito já discutiu com ele em minha frente. Dou apoio ao líder do prefeito porque 

ele estava errado e não queria ouvir. Outro projeto está relacionado ao Motor Rock. 

Somente o evento do carro antigo não pode ser organizado pelas pessoas corretas. 

Contamos com o apoio do Executivo para que esses meninos possam caminhar. O evento 

estava caminhando muito bem, mas nesse ano está havendo empecilhos. O evento parte da 

equipe Os Quietinhos. Não é a Secretaria de Cultura e Turismo que coloca gasolina no 



carro para divulgar o evento. Esses meninos levaram um tapa na cara da Câmara Municipal 

de Itapira. Não falo de todos os vereadores, mas sim dos integrantes das comissões. Se você 

for a Holambra no antigo automobilismo, eles conhecem os integrantes do grupo Os 

Quietinhos. É a mesma coisa em Rio Claro. Isso ocorre em vários municípios. Portanto, 

vocês que tentaram dar um tapa na cara dos integrantes do grupo Os Quietinhos, fiquem 

sabendo que estou retirando o projeto. Vocês não vão conseguir fazer isso. Obrigado.” A 

seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 

estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Projeto de Lei nº 0063/2015.- Dispõe sobre a base de cálculo para lançamento do IPTU 

em caso de novos parcelamentos de solo. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Concordo em partes do 

projeto. Não foi aumentado o valor venal dos terrenos das residências de nosso município? 

Não existe uma cota por bairro? Isso vai conceder desconto para alguns. Quem será 

favorecido serão os amigos do rei. Os que não forem amigos do rei não serão favorecidos. 

Por esse motivo sou contra o projeto.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 63/2015. 

Aprovado menos três abstenções dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Carlos 

Alberto Sartori e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “A minha justificativa de voto favorável ao 

projeto é que a matéria vem beneficiar, principalmente, a população de bairros novos que 

estão sendo construídos em nossa cidade. Seria a população, muitas vezes, mais carente da 

cidade. Infelizmente, senhor presidente, muitas pessoas querem ir contra a população, mas 

a nossa gestão faz a equiparação à justiça tributária onde beneficiará a população de forma 

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

SILVA: “Não existe bairro popular, senhor presidente. Quero esclarecer um assunto que 

foi colocado nesta Casa... A minha abstenção de voto... Bairro popular não é dividido. É 

somente de magnata.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 

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

Projeto de Lei nº 0067/2015.- Dispõe sobre parâmetros para regularização de edificação 

em APP nas áreas urbanas, sobre a canalização de cursos d'água, além de 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 67/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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, faz 

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

com muita alegria que venho falar nesta tribuna a respeito da data festiva do Rotary Club de 

Itapira. É uma data comemorativa dos 60 anos de serviços prestados à comunidade 

itapirense. Vou ler um pouco da história porque é bom lembrarmos daqueles que fizeram 

muito pelo Rotary e por nossa cidade: “Tudo teve início em uma bela manhã de abril de 

1953 quando os, então, jovens João Manoel Galdi, vereador, Rainery Galdi, médico, e Dr. 



Luis Norberto da Fonseca receberam a visita de dois rotarianos da cidade de Serra Negra, 

Paulo Pimentel Magion e Geraldo Guedes Martins, cuja proposta era a criação e instalação 

do Rotary Club em nossa cidade. Após algumas reuniões preparatórias o Rotary Club de 

Itapira seria fundado sobre a chancela do Rotary Club de Serra Negra. Iniciava-se, assim, 

um alvorecer de uma nova era dentro de nossos corações e de novos ideais. A instalação 

oficial foi realizada aos 6 dias do mês de junho de 1953 em caráter provisório, sendo certo, 

entretanto, que desde de 02 de maio do mesmo ano vinha o Rotary funcionando 

regularmente com 25 sócios fundadores, tendo como primeiro presidente o empresário 

Sebastião Jader Sarkis. Nessas condições o Rotary de Itapira funcionou até 20 de setembro 

do mesmo ano quando recebeu a carta de admissão de Rotary Internacional. Estava, assim, 

oficializada a criação do Rotary Club de Itapira. Ao longo desses 62 anos de serviços 

prestados à comunidade itapirense vale ressaltar aqui as inúmeras e importantes inciativas 

encabeçadas pelo Rotary como por exemplo a construção do Lar São José, a fundação e 

construção da APAE, a Casa Transitória de Itapira Flávio Zacchi, entre outras ações como a 

doação de um caminhão de incêndio à Prefeitura Municipal de Itapira e a doação de uma 

moto à Guarda Municipal de Itapira. Também foi construída a cozinha industrial do Lar 

São Vicente de Paula, a cozinha industrial do Educandário Nossa Senhora Aparecida, entre 

outras ações. Trabalhou para que fosse esculpida e instalada a estátua do Comendador 

Virgolino de Oliveira, sócio do Rotary Club de Itapira. Isso foi uma ação dos rotarianos e 

também do povo de nossa cidade. Outras parcerias que resultam em benfeitorias às 

entidades assistenciais como: Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis, Lar São Vicente, 

Casa Vida, Associação Down de Itapira, entre outras. Outras iniciativas de caráter social 

foram e são, até hoje, adotadas pelo Rotaract Club de Itapira e Interact Club, projetos 

rotarianos voltados para grupos de jovens e adolescentes, respectivamente, que envolvem 

as tradicionais campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene 

pessoal. Por intermédio dessas atividades e da prestação de serviços rotaractianos e 

interactianos aprendem a importância em desenvolver qualidades de liderança e integridade 

pessoal, prestar auxílio e respeitar o próximo, compreender o valor da responsabilidade 

individual e dedicação ao trabalho e promover a compreensão e a boa vontade 

internacional. Por último, vale a pena destacar que ao longo desses 62 anos de atividades 

muitos rotarianos se destacaram como empresários ou agentes públicos, assumindo os 

postos importantes em nossa municipalidade. Que seja como Poder Executivo como os 

prefeitos: Benedito Alves de Lima, José Cassimiro Rodrigues. Quer seja no Legislativo: 

Antonio Celidônio Ruete, José Francisco Martins, Antonio Carlos Martins e o mais recente 

Carlos Alberto Sartori que foi o único a presidir o clube de serviços nesses 62 anos de 

história em duas oportunidades: No ano 2000 e 2012. Outros rotarianos que ocuparam 

cadeiras legislativas foram: Dr. Luis Norberto da Fonseca, Antonio Serra, Alvarino Lopes 

Pinheiro, José Alfredo Fecci, entre outros. Portanto, o Rotary é formado por pessoas dignas 

de uma vida particular respeitável. São líderes em suas atividades e se destacaram de 

alguma forma, tendo por isso sendo lembrados por outros sócios e por reconhecer as 

qualidades e os méritos para fazer parte dessa formidável alavanca de trabalho em favor do 

próximo. Dos menos favorecidos sempre tendo premissas tais como: Dar de si antes de 

pensar em si.” Parabéns aos rotarianos. Parabéns a Miriam pela gestão profícua que 

realizou. São pessoas que não são cidadãos itapirenses, mas chegando a esta cidade 



fincaram suas raízes de trabalho em prol dessa cidade. Ressalto a presença de todos e 

agradeço a atenção de todos. O Dr. Rafael também é integrante do Rotary Club de Itapira. 

Para nós é uma alegria podermos celebrar 62 anos de serviços prestados à comunidade 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Fazendo parte desse clube parabenizo o Marcos, Louis, 

Juvenal, Zé Carlos, Dona Dilma e a nossa presidenta Miriam que fez uma administração 

bastante produtiva. Esperamos que a nossa futura presidenta Cléo também faça desse clube 

o orgulho de Itapira. Temos feito, conforme o nobre vereador Carlinhos Sartori elencou 

anteriormente, muitos trabalhos sociais, educacionais, culturais, dentre outros. Não 

podemos esquecer dos interactianos e rotaractianos. Eles também engrandecem esse clube e 

são, em sua maioria, os nossos braços. Parabenizo a iniciativa do Carlinhos, no qual tenho 

orgulho de ser filiado ao Rotary. Gostaria imensamente de deixar registrado que tivemos 

perdas de pessoas que engrandeceram a história de nosso município. O Srs. Funabashi e 

Pedro Romano são exemplo disso. Eles desempenharam um importante trabalho no clube. 

Faço jus a essas pessoas formidáveis que desenvolveram um excelente trabalho. 

Batalhamos para ajudar o próximo. Deixo meus votos de um ano profícuo e que possamos, 

cada vez mais, auxiliar quem precisa. Parabéns aos presentes e aos que não puderam estar 

presentes. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Esta presidência também agradece os integrantes do Rotary. Continuem 

ajudando o próximo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 165/2015. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) 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. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 175/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael 

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

o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA: “Vejo esta Câmara omissa, pois um ofício já 

chegou neste Legislativo. Não teremos a informação. Parabéns vereadores situacionistas 

pela votação. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 176/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA: “Mais uma 

vez a população se ferra por causa de uma Câmara omissa. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Não poderia deixar de registar o trabalho com seriedade e dinamismo, muitas vezes em 

condições adversas. Tem todo o reconhecimento da comunidade itapirense. Parabéns não 

somente a esse evento, Marcos Paulo, mas que sejam todos os dias. Muitos saem de casa e 

não sabem se voltam. A situação da Segurança em nosso país está caótica. Todos podem 

notar nos noticiários que a situação não é favorável. É extensivo a toda corporação. Vocês 

tem o reconhecimento desse vereador. Espero que a administração dê condições concretas 

em relação àquilo que vocês necessitam no dia a dia. Sabemos que o trabalho de vocês é de 

fundamental importância para a segurança de todos. Fica o registro deste vereador. A 

população aplaude o trabalho de todos vocês. Parabéns.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Esta presidência parabeniza todos 

vocês pelo importante trabalho que desenvolvem em nossa cidade. Vocês merecem ser 

parabenizados e lembrados todos os dias do ano. Muitos arriscam suas vidas para nos 

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

Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 181/2015. Aprovado por 

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

“Nessa oportunidade parabenizo mais uma vez todos os integrantes desta importante 

corporação de nossa cidade. Parabéns a vocês. Todos os dias que vocês trabalham são de 

grande valia para a população itapirense. Parabéns a todos.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer a presença de todos e 

parabenizá-los pelo trabalho que desenvolvem em nossa cidade. Agradeço o vereador 

Juliano Feliciano que solicitou adiamento da matéria. Vários integrantes da Guarda 

Municipal estão presentes nesta Casa. Mesmo sem ter equipamentos adequados para o 

combate ao crime, muitos arriscam suas vidas para nos defender. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o 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, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Devemos prestar informações para a população a respeito da área da Saúde. Gostaria 

imensamente de falar para as pessoas do Cubatão que foram ao dentista na semana passada 

e foram liberadas porque não tinha bico aspirador e luvas para o profissional exercer suas 

funções. Todos pacientes foram dispensados. Gostaria que os nobres vereadores da situação 

falassem para as pessoas que tiveram suas cirurgias suspensas que os procedimentos foram 

cancelados devido à falta de material adequado. Os materiais não estão sendo fornecidos 

porque o município não está pagando. Essa semana um funcionário da Prefeitura foi 

chamado de caloteiro porque a Prefeitura está devendo em um estabelecimento comercial. 

Coitado do funcionário, pois o mesmo não tem culpa. Caso vossas excelências votarem 

contra a matéria, acredito que votarão contra a população. É nesse sentido. Dois elevadores 

do Hospital Municipal estavam quebrados. Você liga para a empresa que presta assessoria 

técnica e a mesma diz que não vai estar presente porque não recebeu há meses. O mesmo 

elevador que leva a comida para os pacientes nos andares superiores é o mesmo elevador 

que desce uma pessoa falecida. Cadê a Vigilância Sanitária do município? Cadê o prefeito? 

Cadê a Secretária de Saúde? É isso que devemos discutir. É revoltante essa situação. Isso é 



vergonhoso para não dizer mais coisas. São algumas situações que estamos observando no 

dia a dia. Você dispensar um paciente porque não tem luva e bico aspirador para o dentista 

exercer seu trabalho, é vexatório. É um tapa na cara da população. Espero que os 

vereadores votem favoráveis porque na semana passada tomamos ciência de um ofício 

vindo de uma empresa onde elencou essas mesmas situações. A Med Center não recebeu da 

Prefeitura Municipal há meses. Explicações concretas devem ser disponibilizadas para a 

população. A justificativa, Luiz, você que está presente e teve um familiar dispensado, foi a 

epidemia de dengue. Isso é pior. Infelizmente a política de dengue não surtiu efeito. É 

justificável? Não é. Estamos representando a população e não somente um grupo político. 

Concordo que há um grupo político executor, mas quando começam a surgir falhas 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Falou-se muito de interesse público. Vou me direcionar de uma 

forma objetiva. Acabamos de passar pelas pré-conferências de Saúde em nosso município e 

não vi a presença do doutor em nenhuma. Cadê o interesse? Frente a frente com a 

Secretária de Saúde a as pessoas... Subir aqui para esbravejar e gritar é fácil. Vá frente a 

frente junto à administração. Nessa barreira e na proteção do paletó é fácil. No momento 

em que tem o direito e o dever de estar presente, não vai. Estive presente. O que coletei em 

cada uma dessas pré-conferências não foram situações desagradáveis. Obviamente que o 

setor econômico do país não está legal. Existem peculiaridades. Podem existir momentos de 

falta de medicação. Estive presente no Hospital... Inclusive, uma ente querida está internada 

no 3º andar. Ela recebeu todo amparo possível. É uma paciente com 87 anos, no qual foi 

buscado à ela um sangue irradiado. Não estou esquivando dos problemas que existem 

dentro da Saúde. Somos uma cidade com 12 unidades básicas de saúde, 15 equipes de PSF 

e um Hospital Municipal com 120 leitos. Somos referência em Saúde na região. Problemas 

vão aparecer em qualquer tipo de administração pública. Em comparação as cidades da 

região, posso dizer que estamos bem. Recebi uma notícia em que o prefeito de Mogi Mirim 

não terá dinheiro para pagar, sequer, a folha de pagamento. Senhores, apesar de tudo isso 

esse requerimento fala sobre a parte das contas. Isso está no portal de transparência. Não há 

necessidade desse requerimento. Qualquer vereador e cidadão pode acessar. Obrigado.” A 

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

no portal. Concordo que está lá. É até bonito de se ver, mas estamos lendo uma mentira. Na 

realidade a situação é outra. Estamos querendo a realidade, Maurício. Estamos falando de 

Itapira e não de Mogi Mirim. Itapira está na mesma situação. Ontem fui até a Câmara 

Municipal de Mogi Mirim e constatei que apresentaram vários problemas. Inclusive, a 

pessoa é do PSDB e candidata do Barros Munhoz. Vou estar presente na pré-conferência. O 

convite chegou para todos os vereadores. Não pude estar presente porque estava visitando 

algumas comunidades. Não fico escondido atrás de consultório, Maurício. Pedi algumas 

informações a sua namorada, mas não recebi resposta. Um portão caiu na cabeça de um 

menino de 4 anos chamado Cauan. Foi uma fatalidade. No momento de dar ponto na 

cabeça da criança não tinha fio. Posso garantir essa situação porque algumas testemunhas 

estavam acompanhando a mãe. Medicamentos estão em falta. Estavam pegando 

medicamentos na Santa Casa e no município de Amparo. O papel dos vereadores é legislar 

e fiscalizar. Caso vocês rejeitarem a matéria, acredito que devem esclarecer a situação para 

a população. A matéria vem ao encontro das necessidades da população... Aparte concedido 



ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fui criticado pelo líder do prefeito de não estar 

presente, mas nós estamos no dia a dia. Somente para o senhor ter ciência, Dr. Maurício, na 

conferência do ano passado, de cada três bairros, os três pediam pediatras no Hospital. Isso 

foi aprovado na conferência de 2014. O que a Prefeitura tem feito para colocar isso em 

prática? Nada. É pelo contrário. Estamos sem pediatra no Pronto Socorro do Hospital. 

Vossa excelência deveria falar para a população que espera 30 dias para passar com o filho 

na rede básica. Então, o discurso de vossa excelência... O senhor vai até lá para fazer média 

com Secretária e diretora de Rede Básica. É um bando de puxa saco que vai até lá. A 

população está de saco cheio, Maurício. A população não tem pediatra no posto. Estão 

acabando com a Saúde do município... Continuando o orador: Não fiquei esperando a 

resposta porque fui até o Hospital visitar a criança. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 185/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael 

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

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Mais uma vez a população itapirense 

levou um tapa na cara dos vereadores da situação. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00199/2015.- Voto de 

Congratulação com a Secretária de Saúde, extensivo aos demais funcionários do setor, 

pelos 350 mil procedimentos médicos realizados nas UBS´s no 1º quadrimestre de 2015. 

Autoria: Pedro Tadeu Stringuetti. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima requer e a Casa aprova, menos um voto do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, 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 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00216/2015.- Requer informações quanto às atrações 

itapirenses na programação musical do Rodeio, conforme Lei nº 5.240. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 

00217/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Saúde, para que informe a esta Casa de Leis, 

quem ocupou o cargo de Diretor Técnico do Hospital Municipal nos anos de 2013, 2014 e 

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

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00221/2015.- Voto de 

Congratulação com a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Itapira pela 

realização do brilhante jantar de confraternização dos comerciantes. Autoria: Carlos 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 221/2015. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 07 de Julho 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. 


