
ATA DA 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de julho de 2015. Presidente: DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 2º 

Secretário: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. O Sr. Presidente, invocando a 

proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 

PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

para discutir alguns números com relação a uma instituição que fez um levantamento no 

país. Temos que nos ater e basear na nota que o município recebeu em 2013. Seria o 

primeiro ano da atual administração. A situação do município com relação à gestão fiscal é 

crítica. É preocupante para não dizer extremamente preocupante. Não vivenciamos a crise 

que tantos vereadores da situação justificam nesta tribuna com relação a muitas negativas e 

pedidos da oposição. Sempre é a questão da crise. Então, vamos questionar e levantar esses 

dados referentes a 2013 em um período em que não estávamos em crise. É preocupante 

porque se a péssima gestão fiscal da administração Paganini ocorreu em 2013, imaginem 

em 2014 e 2015. A classificação do município como sendo crítica tem que ser levada em 

consideração e tinham que vir à público explicar esses números negativos relacionados ao 

primeiro ano de gestão. É muito engraçado porque muitas vezes os números criados são 

amplamente divulgados, mas quando os números são altamente desfavoráveis os mesmos 

não são divulgados. Abre-se uma enorme discussão. Os vereadores devem, por obrigação, 

analisar a situação e levar em consideração até o último dia de nosso mandato pelo fato do 

município de Itapira não estar fazendo nem o feijão com arroz. Aquilo que se observa nos 

parâmetros analisados para se chegar a nota de 0,39 é que cresceu o endividamento do 

município de Itapira. Com relação às receitas tirando aquilo que se gasta obrigatoriamente... 

Olha lá se fez o feijão com arroz. Analisamos porque esses números certamente cairão no 

ano de 2014. Os investimentos no município são praticamente a nada. O orçamento do 

município de Itapira cresce vegetativamente. O que sobra para o município fazer de 

investimento é muito pouco. Isso é altamente preocupante porque a conta deve ser sanada. 

Observa-se que a liquidez é zero. Para a empresa privada uma situação dessas é muito 

preocupante. Para o Poder Público, mais ainda. Devemos discutir essa situação porque 

quando pedimos melhorias as justificativas eram as mais diversas. Ora fala-se no que se 

gastou na dengue e outra da crise que assola o país. Estamos discutindo os números de 

2013. Vale ressaltar que não havia epidemia de dengue e não havia crise astronômica 

conforme começou a partir do final de 2014. Caberia muito ao líder do prefeito dar 

explicações a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar sobre 

um pedido de minha autoria que vem sendo realizado desde 2013. A escola Marcos 

Antonio Líbano vem sofrendo atentados. Está ocorrendo muitos furtos, mas nada está sendo 

feito. Disponibilizei sugestões como a instalação de câmeras, mas até a presente data nada 



foi feito. Pedi o reforço dos vigias, mas nada foi feito. As ocorrências estão acontecendo 

nos finais de semana. Nesse final de semana não foi diferente. Entraram na escola Marcos 

Antonio e furtaram alguns utensílios do setor de merenda. Quando entraram na sala dos 

professores encontraram um equipamento no cesto de lixo. É um equipamento que ajuda na 

educação de uma pessoa. É uma enorme falha. Não foi realizada nenhum tipo de perícia. 

Por esse motivo ficamos em dúvida. Por que não acionaram a polícia? Por que não mandam 

fazer uma investigação? Até quando vamos aceitar esse tipo de situação? Quando 

começarmos a punir os responsáveis, acredito que esse tipo de atitude será evitada. É muito 

simples. Vamos aumentar a segurança. Enquanto é gasto muito dinheiro em outras 

situações, o patrimônio público é alvo de bandidos. Estudos devem ser realizados. Três 

anos de mandato já se passaram. Gostaria de agradecer a população que procura este 

vereador para relatar algum problema que está ocorrendo nos bairros. A Câmara Municipal 

estrará em recesso, mas este vereador continuará trabalhando. Podem contar com a minha 

presença nesta Casa de Leis. Espero que esta Câmara Municipal seja igual a do município 

de Mogi Mirim. Vários vereadores saíram candidatos a prefeito. Todos sabem o que está 

acontecendo de bom e ruim naquele município. O vereador é a melhor opção para governar 

uma cidade, pois ele sabe de todos os problemas do município. Esta Casa de Leis possui 

ótimos vereadores que poderiam ser candidatos a prefeito desta cidade. Nenhum lançou a 

candidatura como prefeito. É muito estranho essa situação. Não me lanço a candidato a 

prefeito desta cidade porque o presidente de meu partido é vereador desta Casa. Esse 

mesmo presidente marca reuniões nos finais de semana e não me convida para participar. O 

Bicudo também faz parte do PRB. É triste uma situação desse tipo. Até quando vamos 

depender de um governo que não faz nada em prol da população Itapirense? Obrigado.” A 

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

todos. Primeiramente gostaria de falar sobre um voto de pesar de minha autoria. O mesmo 

faz referência a funcionária Osmeri Elizabeth Rossi. Ela trabalhou na Prefeitura durante 

muitos anos. Ao longo desse tempo prestou serviço no Velório Municipal da Saudade. 

Acometida por um enfarte essa funcionária veio a falecer. Era uma pessoa muito querida 

por todos. Cabe ressaltar que já tinha o tempo necessário para se aposentar, mas preferiu 

continuar trabalhando. Deixo registrado os meus sentimentos a todos os familiares e 

amigos. Outro assunto faz referência a Conferência da Saúde. Estive presente durante boa 

parte do evento realizado no sábado. Estavam presentes representantes da sociedade civil e 

pública. O Dr. Benedito fez uma palestra e abriu o debate aos presentes. A população levou 

suas reivindicações das pré-conferências para a conferência. As mesmas passaram por 

votação e foi muito interessante. Acho que a população somente tem a ganhar. Parabenizo 

todo o pessoal da Saúde em nome da Rosa e demais autoridades. Aproveito o momento 

para lembrar o aniversário da Vera Vomero. Parabéns e muita saúde. No dia 09 de julho 

ocorreu as comemorações no Morro do Gravi. Marcaram presença alguns vereadores, assim 

como o prefeito municipal. O Setor de Cultura organizou um lindo evento. Os escoteiros 

também marcaram presença. É muito importante essa situação, pois a história de nossa 

cidade não pode ser esquecida. Em relação a denominação da via 352, estudos estão sendo 

realizados. O DER é responsável pela região e o projeto está passando por estudos. O nome 

seria de Rafael Martucci. Também deixo registrado o voto de pesar da Sra. Idalina Sartori 

Venturini, esposa do saudoso Batista Venturini. Minhas condolências a todos familiares e 



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

JAMARINO: “Boa noite a todos. Trago o resultado do Banco do Povo Paulista do mês de 

junho. Mais uma vez tivemos um resultado positivo. Apesar de toda dificuldade e da crise 

financeira que assola nosso país tivemos 12 contratos firmados e finalizados no mês de 

junho. Totalizou R$ 54.583,00 de empréstimos. É uma média de R$ 4.500,00. É bom 

destacar que depois desse trabalho de reestruturação do Banco do Povo Paulista... Desde 

2001 R$ 3.288.000,00 foram emprestados. Nesses últimos três anos 55% desse montante 

foram concretizados após a reestruturação. Isso gera empregos, renda, uma receita maior 

para o município, dentre outros fatores. Gostaria de deixar destacado esse trabalho 

importante que vem sendo realizado por dois servidores do Banco do Povo Paulista. Seria a 

Érica e o Rafael. Nesse mês de junho eles realizaram 12 visitas a pessoas com potencial de 

abertura de empreendimento onde configurou nesses 54 mil reais. Nesse ano de 2015, de 

janeiro a junho, chegamos a 87 contratos com um valor total de R$ 469.000,00. No ano de 

2014 tivemos uma média de 14,5 contratos. Sempre lembrando que a meta estabelecida 

pela Secretaria é de 12 contratos ao ano. No ano de 2015 estamos com uma média de 14,5 

contratos. Estamos acima da média. Queria deixar registrado os meus parabéns a equipe do 

Banco do Povo Paulista. São taxas de juros bem menores comparadas ao que é oferecido 

pelos bancos comerciais. A Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Relações do Estado 

de São Paulo, está oferecendo esse dinheiro para que o pequeno empreendedor possa iniciar 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar a respeito da 

Conferência Municipal de Saúde. Tivemos a presença de alguns vereadores, sendo: 

Carlinhos e Rafael. O prefeito também esteve presente na Conferência. Tivemos a ilustre 

presença do diretor geral da DRS 14, Sr. Benedito. Ele fez uma palestra muito 

esclarecedora. Houve debates que proporcionaram a população itapirense muitos 

esclarecimentos quanto aos rumos da Saúde e as propostas a serem seguidas pela 

municipalidade. Formou-se o novo Conselho de Saúde que em breve será empossado. 

Parabéns aos novos conselheiros e aos conselheiros anteriores. Fizeram um trabalho muito 

bem realizado em nossa cidade. Que o próximo conselho seja tão ativo quanto o anterior. 

Foi dito nessa bancada sobre a Firjan. Obviamente que gosto de analisar os números. Não 

vou muito ao achômetro. Gosto de fazer uma análise real via matéria vinculada. Vimos os 

comentários sobre a Firjan. Fui procurar esses índices. Na verdade, tenho uma análise um 

pouco criteriosa sobre esses números. Itapira, em 2013, apresentou 0,39. É um índice 

crítico. Foi dito nesta bancada que em 2013 foi ruim e que em 2014 e 2015 seria ainda pior. 

Poderão ser piores. O senhor disse: “Certamente poderá cair em 2014 e piorar em 2015.” 

Na verdade, não é bem assim que funciona. Fiz um levantamento nos dados de alguns anos 

anteriores. Temos, por exemplo, o ano de 2010 que foi de 042.92 e logo no ano seguinte 

tivemos 055. Isso mostra que a sua análise cai por terra. Não tem sentido você dizer que um 

ano foi ruim e outro será pior. A própria análise dos dados da Firjan mostra o contrário. 

Denoto outras situações que também são relevantes e que devem ser observadas. Quando 

dizemos gasto com pessoal, uma de nossas primeiras propostas era enxugar a máquina. 

Apresentamos um número de 054,92. É bem inferior ao de 2012 que foi de 064,53. Essa 

diferença está em percentual. É uma tabela muito sensível. Qualquer décimo ou milésimo 

que se avance resulta em um enorme impacto. No custo da dívida que o município teve 



recuamos de 2012 para 2013. Em 2013 recuamos de 072,78 para 069,72. Tivemos um 

recuo. O que puxou para baixo esse índice foi a liquidez. A liquidez, na verdade, também 

ocorreu em 2010 quando teve o índice de 042. A liquidez foi zero. A liquidez, muitas 

vezes, são as dívidas ou as contas a pagar do ano seguinte. Isso pode ser também um índice 

no qual você não consegue a interpretar. Ele pode ser um dado empenhado e não um resto 

financeiro deixado para se pagar no próximo ano. Portanto, a minha análise técnica objetiva 

é que dois itens muito importantes foram melhorados. Seria a diminuição de gastos 

públicos e a diminuição do custo da dívida. Isso mostra gestão e atividade política. 

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. Passamos à 

leitura do Projetos de Lei Complementar. 1º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0010/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Cria a Divisão de Proteção e Bem Estar Animal na estrutura 

administrativa da SAMA. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às 

Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. 

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

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei 

nº. 0070/2015.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva. Carlos Aparecido Jamarino submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina rotatória de Praça Airton 

Galizoni Filho. (Coquinho) A seguir, pela ordem, o Vereador Marcos Paulo da Silva requer 

e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às 

Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. 

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

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 96/2015.- Ao Veto Parcial ao 

Autógrafo nº 62/2015 ao Projeto de Lei nº 34/2015. 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 Veto Parcial ao Autógrafo nº 62/2015 ao Projeto de Lei nº 

34/2015 , de autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona", após minudentes e acurados 

estudos acordaram por exarar parecer favorável ao Veto, uma vez que, com exceção do 

inciso XIII do Artigo 1º, os dispositivos vetados ferem a Lei Federal nº 6.766/1979, que 

preceitua que a metragem mínima de lotes urbanos é de 125,00m2. 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 

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 4º) PARECER nº. 

97/2015.- Ao Projeto de Lei nº 68/2015.- 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 68/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira", 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 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 98/2015.- Ao Projeto de Lei nº 69/2015.- 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 69/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

352.000,00", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram 

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

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

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

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. 6º) PARECER nº. 99/2015.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

10/2015.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

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

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

Complementar nº 10/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria a Divisão de 

Proteção e Bem Estar Animal na estrutura administrativa da SAMA", após minudentes e 

acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis 

que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

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

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

aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 

100/2015.- Ao Projeto de Lei nº 70/2015.- 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 70/2015, de autoria dos nobres Vereadores Marcos Paulo da 

Silva e Carlos Aparecido Jamarino, que "Denomina rotatória de Praça Airton Galizoni 

Filho. (Coquinho)", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

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

opina pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo presta 

ao saudoso e renomado cidadão, que era um trabalhador, honrado chefe de família e 



querido por todos. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 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. 

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Magali Caversan. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ana Aparecida de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00189/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cacilda Antonieta 

Tofanello Malagodi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00190/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Osmeri Elizabeth Rossi, mais conhecida como Rosi do Velório. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00191/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Espedito Marciano da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00192/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Aparecida de Jesus Camargo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00193/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Zelinda Laurenconi Paganini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00194/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Vanderlei Cestaro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Wilson Gallo, mais conhecido por Galo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00196/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Lourdes 

Rodrigues dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00197/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Idalina Sartori Venturini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



14 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 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. 19º) 

Requerimento nº. 00224/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Antonieta Martins 

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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento nº. 00225/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Miriam Gueller Lacerda, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 30 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00226/2015.- Congratulação com a 

Secretaria de Cultura, pela brilhante realização do baile de escolha da Rainha do 38º Itapira 

Rodeio Show. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00227/2015.- Requer da Secretaria 

de Educação, informações quanto as medidas de segurança adotadas na escola Marco 

Antônio Líbano dos Santos, no Istor Luppi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

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

00228/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Vera Marilza Souza Vômero, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado hoje, dia 14 de julho. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 00229/2015.- Requer oficiar ao Excelentíssimo 

deputado estadual Dr. José Antonio Barros Munhoz, gestão para o combate à criminalidade 

no Município de Itapira. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 14 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: 25º) Banda 

Lira Itapirense: Relatório Trimestral de Atividades ref. aos meses de Abril, Maio e Junho 

de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Associação Comercial e Empresarial de 

Itapira: Assunto: Lei Federal nº 13.019/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 229/2015: Resposta ao 

Requerimento nº 136/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 

de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 225/2015: Resposta ao Requerimento nº 124/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 



nº 224/2015: Resposta ao Requerimento nº 123/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 30º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 228/2015: Resposta 

ao Requerimento nº 141/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

14 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 Razões de Veto ao Autógrafo nº 62/2015 ao Projeto de 

Lei nº 34/2015.- Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. A seguir, faz 

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

Presidente, sou favorável em partes do veto. É uma forma de não diminuir muito os 

terrenos de nosso município. Ao mesmo tempo sou contrário porque hoje está se tirando o 

direito do vereador legislar. Muitos são empresários e querem comercializar os lotes. Sou 

contrário a essa situação, mas a família que possui dois filhos e quer deixar uma parte do 

terreno como herança, tudo bem. São pessoas simples que necessitam dessa situação. 

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

Presidente coloca em única votação o Razões de Veto ao Autógrafo nº 62/2015 ao Projeto 

de Lei nº 34/2015. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0010/2015.- Cria a Divisão de Proteção e Bem Estar Animal na 

estrutura administrativa da SAMA. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Presidente, 

estive conversando com os vereadores Maurício e Carlos. Eles colocaram que esse projeto 

estava na Casa. Não sabia o que se tratava. O que foi mais triste é que não tinha pessoas 

responsáveis para responder. Isso criará a pessoa responsável. É uma forma de fazer o 

projeto de lei anterior funcionar adequadamente. Peço o voto favorável de todos os 

senhores vereadores. Está criando um cargo e está se extinguindo outro. Obrigado.” Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 010/2015. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 

seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei Complementar nº 010/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. 

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

única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2015. Aprovado menos três 

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



Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

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

de Lei nº 0053/2015.- Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 

orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 53/2015. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0068/2015.- Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à APAE - Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

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

houve um acordo de bancada em relação ao projeto, peço o voto favorável de todos os 

vereadores. Essa entidade presta um enorme serviço para o município. É uma situação 

necessária. Parabenizo todos os vereadores pelo acordo. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 68/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 

Julho de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto 

de Lei nº 0069/2015.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 352.000,00. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 69/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0070/2015.- 

Denomina rotatória de Praça Airton Galizoni Filho. (Coquinho) Autoria: Marcos Paulo da 

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

DONIZETE LOPES: “O que vou falar nesse momento isento o vereador Carlos 

Aparecido Jamarino porque não estava nesta Casa de Leis ao longo de 2014. Estendo ao 

vereador César e ao vereador Marcos Paulo da Silva por terem votado juntamente com esse 

vereador o mesmo assunto no dia 05 de agosto de 2014. Seria o projeto de lei nº 69/2014. 

Esse mesmo projeto foi rejeitado pelos vereadores da situação naquele momento. Nós já 

poderíamos ter feito justiça a pessoa homenageada em 05 de agosto de 2014. Infelizmente 

os vereadores, exceto o presidente da Câmara da época, Sr. Carlos Alberto Sartori... Já 

poderíamos ter feito essa homenagem no ano passado. Surpreende-me no mesmo modo e 

tenho certeza que a consciência de cada um que votou contra no passado está fazendo 

justiça a uma pessoa da cidade neste momento. Somente está recebendo a homenagem pelo 

fato de ter sido alguém de caráter. Então, gostaria que os eminentes vereadores que votaram 

contra o projeto no passado analisassem e votassem favorável neste momento com 

justificativas. No passado pensamos nesse projeto de lei, mas muitos não pensaram. Estão 

fazendo justiça somente agora, onde no passado já poderia ter sido concretizada. Outros 

nomes também poderiam ter sido homenageados no passado. Não vou citar os nomes 

porque não é o momento. Espero que cada um analise e vote favorável . Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Não 



estava nesta Casa no passado conforme o Dr. Rafael disse anteriormente, mas gostaria de 

lembrar duas situações. Uma seria que em fevereiro de 2013 fiz uma indicação sugerindo 

denominação de Sr. Airton Galizoni Filho via ou logradouro público municipal. Em 

segundo gostaria de falar dessa pessoa. Essa pessoa foi meu irmão de coração. Acho que 

chorei mais no velório do que alguns parentes. Aconteceu alguma coisa, doutor, em função 

da família. Realmente seria uma injustiça não concretizar essa situação. O Marquinhos, 

muito gentilmente, concordou. Trata-se de uma pessoa que teve uma vida fantástica. 

Procurei os vereadores para que a votação fosse na data de hoje. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fiquei muito contente ao 

ser procurado pelo vereador Carlos Jamarino a fim de concretizar essa homenagem. Aquela 

rotatória lembra a bandeira do Brasil. O Coquinho, como era carinhosamente chamado, era 

um esportista. Jogou muito tempo no time do Caruncho. O vereador Carlos Jamarino já 

tinha feito uma indicação. Pude conhecer ele através de nosso amigo Chicão da Câmara 

Municipal. Eles cresceram juntos e participaram de muitos campeonatos. A minha família 

também conhecia o Coquinho. Essa homenagem é muito importante. Essa pessoa deixou 

um enorme legado em nossa cidade. A família Galizoni é muito conhecida em Itapira. A 

rotatória fica perto da residência da família. Fico muito contente com o apoio do vereador 

Carlos Jamarino. É uma forma de fazer justiça às pessoas do bem. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei nº 70/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 

seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva requer e a Casa aprova por 

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

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 70/2015. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer a todos os vereadores pela votação 

favorável. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 199/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 216/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 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 Não havendo 

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

o Requerimento nº. 217/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 

00227/2015.- Requer da Secretaria de Educação, informações quanto as medidas de 

segurança adotadas na escola Marco Antônio Líbano dos Santos, no Istor Luppi. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Julho de 2015. a) Décio 

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

00229/2015.- Requer oficiar ao Excelentíssimo deputado estadual Dr. José Antonio Barros 

Munhoz, gestão para o combate à criminalidade no Município de Itapira. Autoria: Rafael 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 229/2015. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 14 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. 


