
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de agosto 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, 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. Ausente o Vereador 

Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de fazer um 

convite a todos os senhores vereadores. Vale ressaltar que pude participar de vários 

eventos. Fico contente em ver você engajado com a UVESP. Quero agradecer o pessoal do 

SAAE pelo serviço realizado no prédio São Judas Tadeu. Foi rápido. Liguei às 14:00 horas 

no departamento competente e após algumas horas o problema havia sido solucionado. O 

esgoto estava saindo em um local inadequado. Em relação a passarela que existe na 

localidade, lembro a todos que a mesma ainda se encontra na mesma situação. A passarela 

está com a estrutura comprometida. Por que a Secretaria de Serviços Públicos não realizada 

os trabalhos igual o departamento do SAAE? O SAAE realiza seus trabalhos em tempo 

hábil. O setor é ágil. Não consigo compreender o porquê de um departamento trabalhar 

corretamente e outro não. Como a administração está? Existe a necessidade de se fazer a 

correção desse problema. Caso uma criança pisar em um local de risco na passarela, 

acredito que a mesma se machucará. Não podemos deixar acontecer uma situação dessas. 

Outro assunto faz referência a uma reclamação vinda de uma moradora chamada Valéria. 

Ela disse que a Rua Luiz Gama está um farelo. Cabe ressaltar que uma reportagem do 

Jornal Tribuna já foi publicada. Venho cobrando melhorias desde 2013, mas até a presente 

data nada foi feito. Gostaria de saber quais vias estão sendo observadas como urgência. 

Quando vai ser feito o recapeamento asfáltico da Vila Maria? São situações que não estão 

saindo do papel. Vários vereadores puderam presenciar muitos moradores reclamar. 

Quantos anos a Rua Minas Gerais ficou sem receber melhorias? Infelizmente muitas coisas 

ficaram a desejar. Quero parabenizar a comunidade do Jardim Raquel na pessoa do Bi. Foi 

realizada uma festa junto aos moradores da localidade. Uma pessoa que não é presidente do 

bairro conseguiu realizar um evento importante. O Bi fez um importante trabalho. Também 

quero parabenizar o padre Bruno e a toda comunidade de Eleutério pela Festa de Santana. 

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

“Boa noite a todos. É uma honra ter você presente nesta Casa, Dayane. Seja bem vinda. 

Nesses 15 dias de recesso vivenciamos algumas situações que devem ser transmitidas para 

a população. É muito importante a administração executar algumas situações no Hospital 

Municipal. A meu ver chegou-se ao fundo do poço. Venho cobrança há anos. Quando se 

fala em 27,5% do orçamento investidos somente em Saúde, gostaria de saber da 

administração onde que está sendo investido todo esse dinheiro. Notícias recentes, como 

médicos contratados pela Prefeitura não receberem seus honorários. Está sendo uma 

situação rotineira. Muitos pacientes estão internados. Outro problema sério no Hospital 



Municipal é com relação a oferta de comida para os pacientes e para os acompanhantes. 

Isso merece uma reflexão maior. Chegou-se no fundo do poço. Cortar gasto naquilo que é o 

cerne da Saúde, tem que ser muito justificado. Qualquer justificativa, a população não 

merece uma dose de ingerência administrativa. Cortar comida das pessoas acompanhantes é 

inaceitável. Os acompanhantes estão alicerçados pela lei. Não é justo o acompanhante ficar 

sem comer. Caso for um acompanhante diabético, acredito que o mesmo, em pouco tempo, 

deverá ser atendido no Pronto Socorro. Pessoas diabéticas não podem ficar em jejum. É 

somente isso. Muitos vereadores vem a esta tribuna e dizem que estamos nesta Casa para 

servir a população. É isso que estou fazendo. Espero que os demais vereadores façam o 

mesmo. Vamos cobrar explicações e saber o porquê da suspensão dessa situação. Na época 

do deputado Barros Munhoz ninguém reclamava da qualidade e da quantidade de comida. 

Nos 8 anos de administração do antecessor do Paganini ninguém reclamava da qualidade e 

da quantidade da comida fornecida. Agora no governo Paganini vale ressaltar que é a 

mesma patota que estava há 12 anos. É nesse sentido. Chega de analisar e ficar na mera 

demagogia. Acho que devemos discutir o assunto. Não vejo ninguém da administração 

municipal levantar e falar do que vem acontecendo. Não tem eletrodo para fazer exames de 

pacientes. Médicos do Pronto Socorro estão preocupados porque os aparelhos estão em 

péssima qualidade. Isso está acontecendo no Hospital. É o fim do mundo. Podem dar a 

justificativa que for, mas não falem da dengue, do Toninho Bellini e da crise. Serviço 

essencial pode ser cortado de várias formas. Isso deve começar pelos comissionados da 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presença de nossa 

colega Dayane. É um prazer tê-la em nossa Casa. Inicialmente, voltando do recesso, 

observei a fala do nobre vereador Rafael. Quando se fala em não falar de crise, dengue e de 

gestão anterior, acho que ele não está vivendo nesse mundo. O mundo atual é que o nosso 

país está passando por uma crise espantosa. Matéria da Folha de São Paulo: A Dilma cortou 

mais de 11 bilhões e meio de reais. Os cortes financeiros não foram somente na Saúde, 

foram em todos os setores. A economia está estagnada. Portanto, não falar de crise é não 

viver nesse mundo. Não falar de dengue é passar uma borracha em tudo que se passou. 

Todas as cidades do Estado de São Paulo foram atingidas de forma calamitosa. Itapira não 

foi diferente disso. Quando se levantou algumas situações sobre investimentos na faixa de 

27,5 %, acredito que ficará muito maior do que isso em virtude da dengue. Falou-se sobre 

especialidades como a neurologia, mas obviamente não analisaram profundamente para se 

descobrir a situação. A empresa que presta serviço de neurologia não havia emitido as 

notas. Por esse motivo o pagamento não foi realizado. Quando se falou no déficit de 

alimentação, vamos recordar. O nosso vereador disse que na gestão anterior não havia 

problema... Realmente, pois não era servido. O acompanhante nunca recebeu essa 

implementação. Não são somente as crianças e os idosos que devem possuir acompanhante. 

As gestantes também. Em nosso município, desde a entrada da administração Paganini, 

houve alimentação para todos. Não deixou-se de ser feita essa alimentação. Hoje estive 

junto a Secretária de Saúde. A alimentação foi feita para todos. O que nunca aconteceu na 

gestão anterior, onde leis federais foram descumpridas, hoje é servido. Inclusive, no Pronto 

Socorro. Quanto a situação de reclamar do Hospital Municipal de Itapira, deixo uma 

pergunta ao doutor e aos colegas vereadores: E se caso não o tivéssemos? Como ficariam 



todas essas consultas de Pronto Socorro, exames e cirurgias? Garanto que muitos já 

passaram por internações naquele local e foram bem assistidos. Quantas pessoas tem essa 

necessidade? E a falta desse Hospital? Como ficaria a nossa cidade? Obviamente a crise 

chegou a todos os pontos. Hoje vou contar uma situação que ocorrerá em breve: Temos 

alguns programas governamentais federais que são de ordem financeira. Em breve isso 

acabará. Exemplo disso são os programas PMQ, PSF e agentes comunitários de saúde. A 

ingerência de ordem federal assola os Estados e os municípios. A gestão Paganini vem 

trabalhando muito para melhorar essa situação. Administrar não é somente você abrir tudo 

e sim saber gerenciar aquilo que você tem. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente abre a 

palavra para a Vereadora do município de Mogi Mirim, Sra. Dayane Amaro Costa, a 

fim de fazer um convite para a população Itapirense, assim como aos vereadores deste 

Legislativo. sobre a realização de um evento com o tema Inclusão Social das pessoas 

portadores de deficiência física. Isto feito e 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 22ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 30 de Junho de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 

de Julho de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Em 

discussão e votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de Julho de 2015. 

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

04 de Agosto 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 aos Ofícios: 4º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o 

balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de junho/2015. 

Autoria. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais 

Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 

0071/2015.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Excepciona desdobros e 

desmembramentos em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 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. 6º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hélio 

Rossi, mais conhecido como Japão da Prefeitura. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00199/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wladimir Siqueira Junior. 



Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. João Batista Rogatto. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00201/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Roberto Lamari. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00202/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Darci Godoy Salgado. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00203/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Amélia Albina Martins Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00204/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nicolau Lara Campos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Doraci Pinheiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00206/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Claudino Topan. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Efrain de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00208/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha David Marcelino. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00209/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Ex Vereador Sr. Sebastião Manoel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a 

todos. Venho a esta tribuna para prestar uma homenagem ao meu amigo particular. 

Trabalhamos nesta Casa durante 20 anos. Ele se chama Sebastião Manoel. Foi uma pessoa 

honrada. É um homem que somente trabalhou em prol da população. Todos os dias ele 

estava à frente da Prefeitura para resolver problemas vindos da população. Minhas palavras 

são poucas para expressar o que ele representou para nossa cidade. Comunicamos a toda 

família que esta Casa de Leis estava à disposição para que o velório fosse realizado nesta 

repartição. A família achou melhor velar o corpo deste importante homem no Velório 



Municipal da Saudade. O convite foi realizado. Ele esteve nesta Casa durante 5 mandatos. 

Deixo registrada essa pequena homenagem a todos os familiares do Sr. Sebastião Manoel. 

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

“Boa noite a todos. Falo neste momento sobre o falecimento do companheiro Sr. Sebastião 

Manoel. Ele fez muito por esta cidade. Muitas pessoas menos favorecidas pela sorte foram 

ajudadas pelo Sr. Sebastião. Foi uma pessoa muito querida e dedicada. Era um grande 

amigo. Ele nos deixará muita saudade. Deixo registrado meu profundo sentimento de pesar 

a seus familiares. Foi um vereador que honrou a cadeira deste Legislativo. Obrigado.” A 

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

todos. Sebastião Manoel foi uma pessoa muito dedicada em prol do próximo. Ele sempre 

estava cultivando o bem. Ele residia no bairro da Vila Isaura. Ele me ajudou muito no 

passado. Peço desculpas, Carlinhos, pois quando o Elias foi conversar comigo seria a 

respeito da suspensão do Expediente. O Sebastião Manoel não iria querer que o Expediente 

fosse suspenso e ocorresse alguma falha para com os homenageados da noite. Deixo 

registrado meu sentimento de pesar a todos os familiares do Sr. Sebastião Manoel. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Quero mandar um abraço a família do Sebastião 

Manoel. Trabalhei com a sua família no setor de Saúde durante muitos anos. Convivi por 

décadas no PPA da Vila Ilze junto ao Sr. Sebastião Manoel. Ele era uma pessoa muito 

pacífica e amigável. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Sou solidário a todos os familiares do Sr. 

Sebastião Manoel. Quando o Cássio ficou doente o Sr. Sebastião Manoel lutou muito. É 

uma situação que não tem preço. Fica registrado o meu profundo sentimento de pesar 

quanto ao falecimento do Sr. Sebastião Manoel. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00210/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Caporalli. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Agosto 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. 00230/2015.- Voto de Congratulação pelos 50 anos 

do Bar da Madalena. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00231/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Ana Paula de Godoy, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00232/2015.- Voto 

de Congratulação com o jovem e promissor locutor de Rodeio itapirense José Lucas Lobo 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00233/2015.- Voto de Congratulação 



com o jovem Reginaldo Alex Ferreira dos Santos, campeão da montaria em touros no 

Rodeio de Itapira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. A família é o alicerce de tudo. 

Sabemos a trajetória desse menino. O vinagrinho é inflamável. Ele começou narrando os 

rodeios mirins. Esse ano ele foi auxiliar na pista e montaria. Ele tem um futuro brilhante. 

Todos os organizadores o parabenizaram. Ele não fez feio e quem pode estar presente 

constatou o fato. Parabéns e muito sucesso. O Secretário de Cultura deve olhar com carinho 

para essas pessoas. No ano passado o Naldo consagrou-se campeão de Itapira. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa 

noite a todos. Esta presidência também parabeniza o novo locutor. Parabéns.” 

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

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

00234/2015.- Requer da Secretaria de Educação, informações quanto a ausência de 

funcionários no cadastro de creches durante o recesso escolar. 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 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00235/2015.- Requer convocar a Secretária Municipal de Saúde, bem 

como a Diretora e a Nutricionista do Hospital Municipal, para esclarecimentos a cerca da 

mudança do cardápio noturno. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o 

vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00236/2015.- Oficiar a Viação Itajaí, solicitando informações quanto à ausência de 

cobradores nos ônibus da empresa. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. A 

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

todos. Podemos ver como acontecem as coisas. A administração deu direito da empresa 

reajustar a passagem dos ônibus. Não aumentou anteriormente porque a população fez uma 

manifestação. No momento caótico a empresa aumentou a tarifa. O motorista tem que fazer 

o papel de cobrador. Muitas pessoas estão se atrasando em seus serviços. Peço o voto 

favorável de todos os senhores vereadores. A administração deve acordar para entender o 

que está acontecendo. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00237/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre 

a indicação n° 204/14, que sugere revitalização e reurbanização na Praça Ministro Carlos 

Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

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

cobrando desde o ano passado algumas melhorias, mas até a presente data nada foi feito. O 

alambrado está enroscado com bambu. O gol estava escorado. Até quando a administração 

vai deixar nessa situação? Quando as reformas necessárias serão iniciadas? É fácil falar que 

isso foi herança de outra pessoa. Fui expulsou da situação por cobrar melhorias para a 

população. Infelizmente cobrar o que é certo se torna errado. Até quando a população 

daquela localidade vai sofrer com os problemas? Administração, vamos acordar. 



Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 00238/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria e colaboradores da 

Casa da Criança "Celencina Caldas Sarkis" pelos 70 anos de fundação. 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 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00239/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Arnaldo 

Franco, pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento celebrado dia 28 de julho. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero pedir o voto favorável dos demais 

vereadores. É uma pessoa lúcida e com muita energia. Gostaria de parabenizar o Sr. 

Arnaldo. Peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. É uma singela 

homenagem deste Poder Legislativo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Esta presidência parabeniza o Sr. Arnaldo e deseja 

muitos anos de vida. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Nesta oportunidade parabenizo o Sr. Arnaldo e seus familiares 

por sempre levar alegria na tradicional Festa 13 de Maio. A congada é mantida há anos. Por 

esse motivo você está recebendo essa singela homenagem deste Legislativo. Quanto ao 

título de cidadão, informo que já foi aprovado um projeto desse porte. Tão logo vamos 

marcar uma data para a realização da solenidade. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00240/2015.- Voto de 

Congratulação com a comunidade de Eleutério, pela brilhante realização da Festa de 

Sant`Ana e São Benedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00241/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Elisa de Oliveira Caio, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 1º de Agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00242/2015.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Neusa Mazzer Saraiva, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 19 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00243/2015.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida de Paulo, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 19 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00244/2015.- Voto 

de congratulação com o casal, Sr. Osvaldo Crico e Sra. Maria Vieira Crico, pela 

comemoração de Bodas de Ouro, ocorrida dia 26 de junho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00245/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Cima Marquezini, pelo transcurso 



de seu aniversário de nascimento celebrado dia 02 de agosto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00246/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Lídia Sargentelli 

Vieira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 02 de agosto. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Requerimento nº. 00247/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Dinah 

Salles Rocha Monezzi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 20 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00248/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Marilze Gattei, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

23 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00218/2015.- Sugere melhorias ou 

recapeamento asfáltico na Rua Manoel Ferreira Cintra, Jardim São Francisco. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) 

Indicação nº. 00219/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de 

Adélia Sartori Coloço. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00220/2015.- Sugere reforma e 

melhorias na Casa do Poeta Menotti Del Picchia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Agosto 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. 

41º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM159183/2015: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 110.441,83. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM164483/2015: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 15.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) 

Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Comunicado Nº CM164484/2015: Informações sobre a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no valor de R$ 20.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Caixa 

Econômica Federal: Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 113.529,65 

referente à 1ª parcela do Contrato nº 0429.815-24 no âmbito do Programa Saneamento para 



Todos, modalidade Abastecimento de água. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) 

Giselda Bellini: Manifestação de agradecimento referente ao voto de congratulação pelo 

lançamento do livro Capitão Bellini. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) APAE de 

São Paulo: Ref.: Encontro regional do programa estadual de prevenção e combate à 

violência contra pessoas com deficiência e proposta de parceria. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Laura Padilha Pereira: Manifestação de agradecimento devido a 

elaboração do voto de pesar da Sra. Maria Roso Padilha. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 48º) Secretaria Municipal de Saúde: Convite para o evento em comemoração 

a 24ª semana mundial do aleitamento materno conforme programação em anexo. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Lar São Vicente de Paulo: Relatório de 

Prestação de Contas referente ao 2º Trimestre de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 50º) Conselho Municipal de Saúde de Itapira: Ref.: Ofício nº 229/2015, de 

29 de Junho de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 51º) Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo: Ofício C. ECR nº 1340/2015; TC - 001970/003/12. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG - DAO nº 

250/2015. Ref. Resposta ao requerimento nº 223/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 53º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira: Relatório de 

Prestação de Contas referente ao 2º Trimestre de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 54º) Câmara Municipal de Catanduva: Ofício Circular 2015: Cópia do 

requerimento de autoria do Vereador Dr. José Alfredo Luiz Jorge. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 55º) Organização do 4º Aviva Itapira: Convite para a realização 

da grande conferência conforme programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 56º) Vladislav Siqueira: Manifestação de agradecimento devido a elaboração 

do voto de pesar do Sr. Vladimir Siqueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 57º) 

Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira: Resposta em atenção ao 

Requerimento nº 154/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 58º) Circulo Ítalo 

Brasiliano XV de Novembro de Itapira: Convite para a realização da XVI Festa Della 

Nonna conforme programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as 

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



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

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

ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 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, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Vejo, Marquinhos, não somente em relação a preocupação de vossa excelência 

quanto a escola Marco Antônio Líbano situada no Istor Luppi, mas em um contexto geral. 

Estamos vivenciando sérios problemas com relação a Segurança. Depois de quase dois anos 

de pedidos vindos da oposição o eminente prefeito trouxe à público as quatro viaturas. 

Somente depois de dois anos vieram a público para fazer o anúncio. Parabéns prefeito, mas 

a situação somente se concretizou após dois anos de solicitação. A Guarda Municipal foi 

muito penalizada com relação a qualidade dos veículos de patrulhamento. O nosso 

município não está em uma ilha e vive momentos de crise em relação a Segurança. É 

importante esse pedido de vossa excelência, Marquinhos, porque recai em uma escola. É 

uma instituição que formará futuros cidadãos Itapirenses... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Marcos Paulo da Silva: Fico triste devido a matéria não ter sido votada antes do 

recesso. Gostaríamos de receber respostas quanto ao andamento da situação. Quanto mais 

adiar, mais a população é prejudicada. Não podemos deixar isso acontecer. Peço o voto 

favorável de todos os pares. A perícia deveria ser feita, pois o autor desse crime deve ser 

punido. Obrigado... Continuando o orador: Itapira está sendo alvo de matérias jornalistas 

a nível regional. Exemplo disso é o assassinato do Sr. Caporalli. Várias escolas estão 

passando por situações difíceis. O próprio prefeito municipal, quando foi fazer uma 

inauguração no Hospital Municipal, foi roubado. Roubaram o celular do prefeito dentro do 

Hospital. Cabe ressaltar que uma empresa de segurança foi contratada sem o processo de 

licitação. Estamos jogados às traças. Aumentaram a tarifa de água e do IPTU, mas o que o 

município está recebendo de retorno? O prefeito demorou quase 75% de seu mandato para 

entregar as viaturas. Devolveu-se R$ 600.000,00 e sugeriram a compra de viaturas. Todos 

os vereadores saíram na foto. Isento o vereador Carlão. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiro vou trazer algumas informações. Está sendo estudada a implantação de um 

sistema de videomonitoramento em todas as escolas. Obviamente existe um trabalho 

conjunto entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal que vem sendo aplicado no 

município. É uma situação que tem efeitos cada vez melhores em nossa cidade. A atuação 

da Guarda e da Polícia Militar é efetiva. Os ganhos são evidentes. Quando interpretamos os 

números podemos constatar melhorias. Aumentou-se o número de prisões. O tráfico está 

sendo combatido. Trouxeram à tona que roubaram o celular do prefeito dentro de um 

estabelecimento. É um fato verídico. Isso comprova o nível de violência que está presente 

em todo país. A corrupção vem de Brasília. A violência vem de lá. Isso está sendo acertado 

pela Polícia Federal. Isso dará um novo norte para o país. Falar que o nosso município não 

está investindo... Quantos municípios não tem nada para investir nisso? Quantos municípios 

não possuem uma estação de videomonitoramento? Temos uma Guarda Municipal que 

trabalha em conjunto com a Polícia Militar. A gestão José Natalino Paganini vive 

dificuldades como todos os municípios da região. Quando se fala de uma empresa, acredito 



que a mesma foi colocada para garantir melhorias aos usuários. Isso aconteceu, pois 

funciona de forma eficiente. O que não se pode fazer é a oposição somente jogar pedras. 

Poucas vezes constatei a oposição elogiar. Falaram mal da reforma do 3º andar do Hospital 

Municipal. Houve um investimento de 3 milhões em uma obra. Isso ninguém fala. Queria 

ver a oposição correr atrás de empresários e seus próprios deputados para conseguir 

viaturas para o município. Cabe a cada vereador correr atrás. O vereador conseguiu uma 

emenda no valor de R$ 100.000,00. Parabéns ao César, pois é muito bem vindo esse 

dinheiro. Queria ver o Dr. Rafael e o Marquinhos trazer viaturas para o município. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 227/2015. Rejeitado menos dois 

votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vereador Maurício, 

respeito muito vossa excelência e tenho muito carinho, mas quando pedimos mudanças no 

orçamento para a compra de 4 viaturas vossa excelência e seu grupo rejeitaram a situação. 

É vexatório o senhor fazer um discurso desse porte. Não estamos legislando em Brasília. O 

senhor deveria candidatar-se a deputado federal. Estamos legislando no município de 

Itapira. O senhor acaba se enrolando com seus discursos e com as votações que você e seu 

grupo defendem nesta Casa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Maurício, barbaridade. Cada coisa que você fala. Meu 

filho, o que é isso. Vou pedir viaturas para empresários? É obrigação do município. 

Estamos isentando os empresários de algum imposto? Votei favorável e fico triste ver 

vocês rejeitando a matéria. Cadê o direito da população? Vamos fazer funcionar as coisas. 

Falar é bonito. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, quando os vereadores da base, de forma 

muito consciente, rejeitaram a emenda dos colegas seria que tínhamos a certeza plena 

daquilo que foi feito. O orçamento foi votado no final de 2014. Já tínhamos o conhecimento 

da disponibilização dessas ferramentas de trabalho para a Guarda. Estamos mostrando 

trabalho. Infelizmente a falta de noção de alguns colegas... É desnecessária a aprovação da 

matéria. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Agosto de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00234/2015.- Requer da Secretaria de Educação, informações quanto a 

ausência de funcionários no cadastro de creches durante o recesso escolar. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Falando em Educação, foi rejeitada agora. Torço para que 

mais uma escola não seja destruída e invadida. Maurício, isso que está acontecendo em 

nosso município é uma falta de respeito para com a população. Uma determinada mãe está 

prestes a voltar a trabalhar e veio até a Educação para fazer a matrícula da criança. O 

município diz que zerou, mas na realidade não zerou. Existe uma imensa fila. Gostaríamos 

que a fila andasse. Essa mãe precisou voltar para a casa porque não havia um servidor para 

fazer o cadastro da criança. Essa mãe veio na semana seguinte porque esse funcionário 

estava de férias. Como o funcionário estava de férias a Flávia Rossi não podia atender essa 

mãe. Ela disse que é muito confidencial a vaga de creche. A Secretária dizer que não tem 

acesso a vaga de creche é palhaçada. A Secretária tem acesso a todas as coisas. Quando a 

mãe retornou no período da manhã alegaram para voltar no período da tarde. Essa mãe saiu 



do Jardim Raquel e caminhou muito em pleno sol quente. A administração está sendo digna 

para com a população?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Vejo 

que muitas vezes as informações da administração é uma desinformação para a realidade 

Itapirense. Vejo isso com relação ao fato de divulgarem que zeraram a lista de espera nas 

creches. Parabéns pelo requerimento. Vamos ver quais justificativas vão apresentar para a 

população... Continuando o orador: É uma situação que foi muito cobrada no passado. 

Muitas mães precisam fazer o cadastro de seus filhos. A Constituição dá direito a educação 

para todas as crianças. Muitas mães foram até a AOB para solicitar a intervenção de um 

defensor público. A administração precisa que o defensor público administre a cidade. O 

defensor público resolve as barbaridades da administração. As crianças vão ser chamadas 

no próximo ano. Existe uma enorme fila de espera. Participei de muitas reuniões quando 

era integrante da situação. O que resolveram até a presente data? Fui expulsou do grupo 

porque era uma das pessoas que mais levava problemas. A Secretária não solicitou a 

realização de perícia nas escolas que foram invadidas. Peço o voto favorável de todos os 

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

LOPES: “Nobre vereadora de Mogi Mirim, a nossa Secretária veio de sua terra. É a Flávia 

Rossi. É isso o que vossa excelência está ouvindo nesta Casa de Leis. É essa a realidade 

que os integrantes da oposição cobram da atual administração. Esse é o respeito para com 

as crianças que necessitam de creches. Devem ter zerado a fila de espera porque batem na 

porta e não tem ninguém para receber. Leve para os cidadãos de Mogi Mirim a situação da 

Educação de nosso município. Marquinhos, você se lembra do subsídio dos estudantes. 

Reduziram uma enorme parcela de quem necessita. Estamos cobrando mais Segurança há 

muito tempo. Fico feliz de o vereador Maurício dizer que a administração está estudando 

algumas possibilidades. O uniforme, Marquinhos, não foi entregue. Estamos no mês de 

agosto, Marquinhos. Ainda criticam alegando que estamos fazendo politicagem. Essa é a 

realidade, vereadora. Estamos em uma situação problemática. Se a porta da Secretaria de 

Educação está fechada, é o fim. Maurício, não tenho mais nada para falar. Se o senhor 

quiser suba a esta tribuna e faça seu discurso demagógico. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Rafael, gritar não leva respeito a lugar nenhum. Estou cansado de ouvi-lo gritar nesta Casa. 

Não vou gritar com o senhor. Quero que você ouça-me como te ouvi. A questão de ordem 

seria no sentido da manifestação que está sendo objetiva pessoal contra mim. Requeiro ao 

senhor que tome providências. Estou requerendo, como agente administrativo, que tome 

providências contra esse tipo de manifestação, senhor presidente. Fui conversar com a 

Secretária Flávia Rossi e ela disse que as funcionárias não saíram de férias para suprir a 

demanda do início do ano. Em momento nenhum o cidadão ficou desassistido. Pode ter 

ocorrido um momento peculiar, porém, existiu o rodízio e outras pessoas prestando o 

serviço. Querida vereadora Dayane, os vereadores da oposição vem a esta tribuna para falar 

sobre déficit de creches. Esqueceram que foram criadas 500 vagas de creches. Vou falar 

baixinho para mostrar ao senhor, Dr. Rafael, que não precisa gritar. Imaginem se a Flávia 

Rossi não tivesse criado essas vagas. Como ficaria a situação? A demanda está aumentando 

cada vez mais. Para se criar vagas deve haver registros dentro da Secretaria de Educação. 

Essa lista está no Ministério Público para que saibam a ordem cronológica da chamada de 

cada criança. Cabe ressaltar que é publicado no Jornal Oficial de Itapira. Caso alguém se 



sentiu lesado e acabou entrando na justiça, digo que deve haver aval da promotoria. 

Conseguimos diminuir o déficit em 500 vagas. Isso é fruto de muito trabalho. A construção 

de 5 novas creches escolas está em andamento. Garanto que muitas cidades da região não 

tem esse tipo de benefício. A Educação de Itapira vem sendo muito bem trabalhada, apesar 

da crise econômica. Volto a dizer que o segundo maior corte foi na Educação. Mesmo 

assim, conseguimos tirar cinco creches escolas para o município. Quando se fala em Itapira, 

vale ressaltar que temos o bolsa creche. Várias famílias foram beneficiadas. Portanto, 

querida vereadora, leve que existe um déficit de vagas em toda cidade, mas leve também 

que foram criadas e foram sanadas mais de 500 vagas em todo município. A oposição, 

infelizmente, sabe atacar, mas quando apresentamos os números e os fatos ela repudia e não 

sabe o que fazer. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00235/2015.- Requer convocar a Secretária Municipal de Saúde, bem como a Diretora e a 

Nutricionista do Hospital Municipal, para esclarecimentos a cerca da mudança do cardápio 

noturno. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Requerimento nº 00236/2015.- Oficiar a Viação Itajaí, solicitando informações quanto à 

ausência de cobradores nos ônibus da empresa. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 236/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00238/2015.- Voto de Congratulação com a diretoria e colaboradores da Casa da Criança 

"Celencina Caldas Sarkis" pelos 70 anos de fundação. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Agosto 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. 


