
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de agosto de 2015. Vice - Presidente em 

Exercício: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 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, 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 esclarece o quanto segue: "Em face da decisão Judicial proferida 

nos autos da Ação Civil Pública nº 1000203-80.2015, movida pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo, contra o Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Sr. 

Décio da Rocha Carvalho, que culminou no seu afastamento do cargo público até o 

julgamento do processo, na qualidade de Vice-Presidente assumo os trabalhos do 

Poder Legislativo em sua totalidade". Feito este esclarecimento esta Presidência dá inicio 

imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 

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

CARTA DE RENÚNCIA DO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA 

NO EXERCÍCIO DE 2015/2016. SRS. VEREADORES. PÚBLICO PRESENTE: 

Considerando a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, nº 1000203-

80.2015, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra o Vereador e 

Presidente desta Casa, Décio da Rocha Carvalho, que culminou no seu afastamento do 

cargo público até o julgamento do processo; Considerando que em razão da decisão 

judicial, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itapira, eu assumiria o 

cargo de Presidente em Exercício, com todas as funções inerentes ao cargo de Presidente do 

Poder Legislativo; Considerando as muitas funções assumidas por este Vereador, quer na 

vida particular, como profissional liberal na função de Cirurgião Dentista, quer na vida 

pública, como Líder do Prefeito nesta Casa, tomo a decisão de renunciar ao meu cargo de 

Vice-Presidente da Câmara Municipal neste momento, passando a direção dos trabalhos ao 

Vereador Pedro Tadeu Stringuetti, que na qualidade de 1º Secretário, dará continuidade aos 

trabalhos e fará a eleição para o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora, nos termos do 

§ 3º do Artigo 6º do Regimento Interno da Casa. Deixo o cargo de Vice-Presidente da Mesa 

Diretora, para dar continuidade ao meu trabalho nesta Casa como Líder do Prefeito, 

declarando que o Vereador que assumir o cargo de Vice-Presidente desta Casa, e 

consequentemente a direção dos trabalhos legislativos, terá o meu apoio incondicional. Esta 

é a minha decisão. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Hoje o PRB está em festa em âmbito nacional. O 

PRB está completando 10 anos de existência. Foi fundado pelo José Alencar. É uma pessoa 

de caráter. Na vida pública dessa pessoa ninguém consegue achar uma vírgula contrária. É 

uma situação que o PRB vem pregando até os dias atuais, ou seja, sempre levar política 

limpa em nível nacional. Pessoas ligadas a partidos como PSDB e PT estão ligadas ao caso 

da Lava Jato e Petrolão. O PRB não está envolvido com esse tipo de situação. É esse tipo 

de linhagem que o PRB leva. Por muito tempo o PSDB falou que era de direito, mas dá 

para ver como é. O PRB vem para fazer diferença. Itapira, em 2007, começou a receber a 



nova chapa para concorrer às eleições. Conseguimos caminhar, pois montamos a 

agremiação e a comissão provisória. Dois vereadores foram eleitos nesta cidade. Seria o 

vereador Juliano Feliciano e eu. Em 2005 foram eleitos um Deputado Federal e três 

Estaduais. A presidenta da República disponibilizou a Secretaria de Planejamento na época. 

Em 2010 foi eleito um senador com mais de 3 milhões de votos. Seria o Senador Crivella. 

A bancada de deputados foi praticamente triplicada com o passar dos anos. Somente no 

Estado de São Paulo o partido conseguiu 8 cadeiras. O Celso Russomano está trazendo 

mais pessoas para realizar a filiação. São pessoas de boa índole. Itapira conseguiu dobrar o 

número de seus filiados. Gostaria de parabenizar o partido do PRB pelos 10 anos. É um 

momento de alegria. Parabéns a todos os republicanos. Não posso deixar de falar sobre o 

corte de nosso presidente devido a utilização indevida do carro oficial desta Casa. Podemos 

analisar que essa situação aconteceu com outras pessoas. Todos devem ser punidos. 

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

“Boa noite a todos. Acho que seria uma abordagem rápida sobre o imbróglio que se 

encontra no Legislativo de Itapira. É uma barca furada, pois ninguém sabe o que será desta 

Casa. Acho que o Paganini certamente deve estar tranquilo, César, pois ele poderá, pela 

primeira vez, em quase três anos, tirar férias. Um prefeito que vive falando na cidade que 

trabalhar dá muito trabalho provavelmente, nas próximas semanas, poderá tirar alguns dias 

de férias. Ele deve estar muito cansado pelo trabalho realizado em nosso município. Tem 

um impresso da Prefeitura falando do aumento de consultas e exames e que a Saúde de 

Itapira está melhor. Está falando que é referência para o Brasil. Acho que se o Ministério da 

Saúde vier a esta cidade para constatar a situação da Casa da Gestante, talvez não seja 

modelo nem para o nosso município. Falaram que aumentou consideravelmente o número 

de exames laboratoriais. São pedidos da rede municipal que não fazem na rede municipal. 

São exames de TSH, T3 e T4 livre. Não estão fazendo o PSA para os homens acima dos 45 

anos e acima dos 40 quando há antecedente familiar. Essas explicações devem ser dadas 

para a população. Números aceitam qualquer coisa. Com relação ao número de médicos, 

temos apenas um urologista na rede municipal de saúde para atender todos os homens de 

nossa cidade. Essa é a realidade. Esses números são maquiados. A realidade é muito 

diferente. Gostaria, César e Marquinhos, de dar uma resposta à altura em relação a um 

comentário de um jornal no último final de semana, no qual seu diretor, Sr. Nino Marcatti, 

falou que eu, o César e o Marquinhos somos vereadores insanos. Acho, Nino, que você 

deveria pedir para o César tirar você do quadro de filiados do PT. Você bajulando o PSDB 

nos quatro cantos da cidade, acho que fica uma enorme incoerência. Tenho respeito e 

apreço por você, mas acho que é o mínimo que você deveria fazer. Antes de criticar e falar 

que o vereador é insano você deveria respeitar os vereadores que aqui trabalham. Você 

fazer parte do PT e ficar bajulando o PSDB, não merece a minha análise. Para você fica 

somente essa resposta. Insano é quem é filiado a um partido e anda pregando outras coisas 

totalmente diferentes da filiação partidária. Isso deve ser explicado. Respeito e sempre 

gostei de conversar com você, mas nesse quesito não aceito você me chamar de insano. 

Não sei se foi você que fez a matéria, mas primeiro você deve analisar o seu rabo. Analise 

seu rabo para falar do rabo dos outros. Esse é o meu posicionamento. Trate respeitosamente 

cada vereador para depois você fazer matéria. Olhe a sua filiação para você constatar a sua 

incoerência. As pessoas que dão asas para os seus posicionamentos em diferentes 



segmentos também devem analisar a situação. Ficam as palavras para quem quiser 

interpretar. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o ex-parlamentar Massari. 

Em nome do Massari gostaria de cumprimentar todos os republicanos presentes. 

Marquinhos, você foi muito feliz em fazer a explanação sobre o partido. É nesse sentido 

que o partido trabalha. Acompanhei, através da TV Câmara, os trabalhos de nossos 

deputados. Também acompanhei a caminhada e a trajetória do Kelvin em algumas 

repartições do Poder Legislativo. Pude acompanhar, através da Executiva Federal, alguns 

presidentes de partido. O nosso presidente deixou bem claro que devemos ser o farol do 

município e da política brasileira. Quero parabenizar a todos e dizer que não começamos o 

PRB em 2007. O PRB começou bem antes através de assinaturas. No passado era PRN. 

Fiquei muito contente quando me colocaram como vice-presidente. A honra maior foi em 

2012 quando fui eleito pela população de Itapira. Consegui levantar dois republicanos nesta 

Casa. Possuímos ideias diferentes, mas não deixamos de ser republicanos. Quero 

novamente cumprimentar a todos, parabenizar a Executiva e o vereador Marquinhos. Que 

vossa excelência venha trabalhar junto ao partido. Essa é a meta e a direção. Quero falar a 

respeito da indicação nº 229/2015. A mesma faz referência ao recapeamento da Rua Luiz 

Gama. Vossa excelência também fez uma indicação no ano passado. A indicação que 

coloquei na semana passada... A via foi colocada dentro da emenda de 5 milhões que o 

nosso deputado de Itapira conseguiu através do Governador Geraldo Alckmin. O prefeito 

me garantiu que, logo mais, dará todo suporte necessário. Estou muito contente não pelo 

prefeito, mas pelos moradores, pois eles foram me procurar para reivindicar. Tive a honra 

de falar em nome daqueles moradores. Parabenizo-os pela honra que aqueles moradores 

puderam me transmitir. Quero deixar um recado para a Secretaria de Trânsito. Acredito que 

até hoje não tive nenhum problema com as secretarias do município. Não quero ser uma 

pedra de tropeço perante a Secretaria de Trânsito. Aguardo algumas respostas. Deem uma 

melhor olhada para a Avenida Rio Branco. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiramente gostaria de falar sobre a vinda dos 5 milhões destinados ao recapeamento de 

algumas ruas de nosso município. Em tempos de crise econômica a vinda de recursos, 

independente de nível hierárquico, é muito bem vinda. Esses recursos vem para beneficiar 

muitas famílias de Itapira. Existe uma enorme dificuldade em se conseguir verbas. Tenho 

que falar a respeito do adiantamento da primeira parcela do 13º do funcionalismo público 

municipal. Em tempos de crise a boa gestão do prefeito Paganini mostra como tem que ser 

administrado. Isso proporcionou a liberação antecipada da parcela do 13º. Outras cidades 

da região estão pensando no parcelamento do 13º. A nossa administração está antecipando. 

Gostaria de cumprimentar o nosso querido suplente Machado. É um prazer revê-lo, 

Machado. Devo fazer alguns comentários a respeito da infelicidade de algumas palavras 

proferidas nesta Casa. O vereador Dr. Rafael veio até aqui e falou que o Paganini terá um 

momento para tirar férias. Olhe, doutor, tenho todo respeito por sua excelência, porém, 

você deveria falar isso quando o presidente Zé Branco estava nesta Casa. Em momento 

nenhum o senhor conseguiu desferir uma ofensa tão grande quando ele estava aqui. Tomo 

as dores dele pela ofensa feita em tabela e pela falta de coragem de falar frente a frente. 

Quando ele não está presente na Casa é muito fácil levantar e falar. Dizer que o Paganini 



terá tranquilidade para tirar férias, o senhor está ofendendo aquele que ainda é presidente 

desta Casa. O julgamento do presidente ainda está tramitando. Apenas está afastado pela 

justiça. Espero que o senhor possa falar frente a frente sobre esse detalhe. Tudo que se fala 

antes, o senhor estaria afirmando. Depois, está se justificando. Sobre a Casa da Gestante, o 

Governo Federal não mandou, sequer, um real nem para equipamentos e para custeio. Ele 

mandou para a construção do prédio. Lembrar onde o laboratório estava, lembrando que era 

um local inadequado e inapropriado, ninguém lembra. Quando se fala em exames, digo que 

nem a Unimed faz esse tipo de exame. Quando os especialistas da rede solicitam, é feito. 

Falou-se do urologista. É obvio. É a mesma coisa de falar em pediatra. A dificuldade de se 

encontrar mão de obra especializada é enorme. Ortopedistas, não pelo fato do senhor ser 

ortopedista, posso dizer que temos em quantidade maior. Temos especialidades em todos os 

locais de ortopedia. Portanto, ortopedia não está faltando em nenhum local. Urologia, 

neurologia e pediatria são áreas dificultosas para se encontrar profissionais. A mão de obra 

é muito escassa. Quero falar um pouco sobre insanidade. Primeiramente sem ver lado 

partidário. Acho que a inteligência do ser humano não está associada a um partido. Acho 

que a inteligência do ser humano está associada àquilo que ele é. Em tempos de crise... 

Todas as cidades estão em crise. Propor, em minha concepção, uma emenda nesta Casa 

com a concepção que foi colocada praticamente inviabilizaria a vinda de uma empresa para 

Itapira. Tivemos uma emenda proposta pelos vereadores César, Rafael e Marquinhos que 

pedia dentro do seu 2º artigo 95% dos empregos destinados somente para itapirenses. Acho 

louvável a preocupação com funcionários. Sem contar que isso estaria infringindo a 

Constituição. Vamos falar um pouco de sanidade. Como uma empresa vai parar a produção 

deixando os trabalhadores de lado para começar do zero? A única coisa que isso 

conseguiria viabilizar em nossa cidade seria a não vinda da empresa. Para mim, isso é 

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

DONIZETE LOPES: “Gostaria de retificar uma votação com relação ao requerimento que 

faz referência ao posicionamento da Comissão de Ética. É muito engraçado o vereador 

subir aqui e falar que fazemos as coisas tardiamente. O relatório final da Comissão de Ética 

vem posterior a decisão da juíza. Quando se espera a decisão judicial para apresentar neste 

plenário na semana seguinte... É o posicionamento que tenho em relação a você, vereador. 

Gostaria de solicitar vistas e saber o porquê o vereador Maurício disse, no último final de 

semana, em um jornal: “A Comissão de Ética já havia afixado punição para ele, inclusive 

condenando-o a devolver aquilo que foi gasto com o transporte irregular praticado. Agora, 

com esta manifestação da justiça, certamente que tudo deverá ser reexaminado.” Pude, 

vereador Maurício, levantar junto aos documentos da Câmara que vossa excelência não faz 

parte da Comissão de Ética desta Casa. Espero, vereador Maurício, que não tenha partido 

do senhor. Caso tenha partido, o senhor faltou com respeito ao presidente da Comissão de 

Ética. Conhecendo vossa excelência, espero que não tenha partido do senhor. Acho que não 

partiu do senhor. Caso tenha partido de vossa excelência, vereador, acho um verdadeiro 

desrespeito e uma verdadeira insanidade. Espero que o senhor tenha respeito e fale 

publicamente que não foi vossa excelência que falou isso.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

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

esclarecer que já estive em contato com o editor chefe do jornal, Sr. Nino Marcatti, falando 

a respeito da ratificação dessa colocação. Não foi exatamente aquilo que foi conversado. 



Deve sair uma errata no jornal no próximo sábado. Portanto, o senhor está correto, no qual 

as minhas palavras não condizem com isso. Em momento nenhum infringi a ética. Portanto, 

o senhor está correto. As palavras não são minhas. Obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES diz o seguinte: “Muito obrigado pela retificação e pelo 

respeito que vossa excelência obteve em sua justificativa.” Considerando a renúncia do 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Maurício Cassimiro de Lima, o 

Vereador Pedro Tadeu Stringuetti, 1º Secretário da Mesa Diretora, assume a direção 

dos trabalhos, até que se proceda a eleição para o cargo de Vice-Presidente da Mesa 

Diretora, em face da vaga verificada. 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. A seguir, o Presidente em Exercício, Vereador Pedro Tadeu 

Stringuetti, comunica aos nobres Vereadores que dirigirá os trabalhos na forma 

regimental, e que na próxima Sessão Ordinária procederá a eleição para o cargo de 

Vice-Presidente da Mesa Diretora para o exercício de 2015/2016. Isto feito, o Sr. Vice 

Presidente em Exercício, Sr. Pedro Tadeu Stringuetti, solicita ao Vereador Sr. Carlos 

Alberto Sartori para que assuma "Ad Hoc" a vaga de 1ª Secretário para auxiliar os 

trabalhos da presente sessão. A seguir, o Senhor Presidente em Exercício passa a leitura 

dos seguintes documentos: 1º) Relatório Final da Comissão de Ética.- sobre apuração do 

uso indevido do veículo oficial da Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 2º) Ação Civil Pública.- De nº 2/2015.- Decisão Judicial 

proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000203-80.2015, movida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo, contra o Vereador e Presidente da Câmara Municipal, Sr. 

Décio da Rocha Carvalho, que culminou no seu afastamento do cargo público até o 

julgamento do processo. Autoria: MM Juíza de Direito Hélia Regina Pichotano. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 3º) Em discussão e votação a Ata da 

27ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de Agosto de 2015. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. Em 

seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 

matérias constantes do Expediente. Passamos ao Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 

0077/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Altera o Artigo 4º da lei 5.344, de 22 de dezembro de 2014. 

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

25 de Outubro de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 107/2015.- A Emenda 

Aditiva nº 01/2015 ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2015.- 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 à Emenda Aditiva nº 01/2015, de autoria 

dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes, Cesar Augusto da Silva e Marcos Paulo da 



Silva, ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2015, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza a Cessão de Uso de imóvel à empresa ARTMÓVEIS 

INDÚSTRIA DE ESTANTES DE AÇO EIRELI", após minudentes e acurados estudos 

sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer desfavorável, com Arquivamento 

da propositura por padecer de vício de inconstitucionalidade e legalidade. Senão Vejamos: 

Pretendem os nobres edis, através da Emenda Modificativa nº 01/2015, cercear direitos dos 

trabalhadores, ao propor restrições à contratação de empregados pela empresa beneficiária, 

obrigando-a nos postos de trabalho Administrativos, manter no mínimo 50% com 

trabalhadores residentes no Município de Itapira, bem como manter 95% nos postos 

operacionais, com trabalhadores residentes no Município de Itapira. Ora, ao cercear os 

direitos dos trabalhadores que não conseguirem comprovar residência no Município de 

Itapira, os nobres edis estão ferindo de morte os cânones constitucionais, notadamente o 

"caput" do artigo 5º da Constituição do Brasil, que assim preceitua: ...Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (grifos nossos) Nota-se 

que somente pelo "caput" do Art. 5º da CF., já garante aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País, igualdade de direitos, sem qualquer distinção. No mesmo diapasão, os 

incisos VIII e XVIII do Artigo 5º da Constituição Federal também preceituam: ...Art. 5º - 

...... VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 

convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; (grifo 

nosso) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; Somos favoráveis, no entanto, que a 

empresa dê preferência aos trabalhadores residentes no Município de Itapira, obedecendo 

aos dispositivos da presente Lei, bem como respeitados os preceitos legais. Nesta 

conformidade, não deve prosperar a Emenda Modificativa nº 01/2015 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 11/2015, por padecer de vícios de inconstitucionalidades, motivo pelo 

qual as Comissões em conjunto, opinam pelo ARQUIVAMENTO da propositura em tela. É 

este o parecer. Considerando os apontamentos do Parecer nº 107/2015, esta presidência 

determina o arquivamento da presente matéria. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 

2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 6º) PARECER nº. 108/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 74/2015.- 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 74/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Prorroga 

o prazo do Comodato firmado com a Rádio Clube de Itapira, autorizado pela Lei 3.562, de 

26 de setembro de 2003", 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 109/2015.- Ao Projeto de Lei 



nº 76/2015.- 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 76/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação 

do Complexo Esportivo do Bairro dos Prados", acordaram por exarar parecer favorável à 

propositura em tela, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é 

justa e meritória esta justa homenagem à memória ao respeitável cidadão João Momesso, 

que recentemente nos deixou ao cem anos de idade. Cidadão probo, trabalhador, honrado, 

religioso, que nasceu, foi criado e formou sua família no bairro dos Prados. 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 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que o Projeto de Lei Complementar nº 

11/2015 seja encaminhado a Ordem do Dia para ser discutido e votado. 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. 00268/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Geraldo Alves Pedroso, 

mais conhecido por Dinho da Bike e Cia. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00269/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Amélia Machado Trani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00270/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Martins da Costa, o Dito do 

Clube da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro 

Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00271/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Aparecida Giraldi. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00272/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Conceição Baldo. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 

13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00273/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Dolores Bologna. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 



00274/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Maria Batista de Mello, mais 

conhecido por Boi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro 

Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00275/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Severino Zacarias de Souza. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00276/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Oliveira Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00277/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Benedicta dos Santos, mais conhecida por Dona Bem. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00278/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Anita Del Rio Condotta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 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. 00285/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Ilze Donatti Sartori, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 14 de Agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 20º) Requerimento nº. 00286/2015.- Voto de Congratulação com 

os organizadores e participantes da II Cavalgada de Inverno de Barão Ataliba Nogueira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 00287/2015.- Requer da Secretaria de 

Serviços Públicos, informações quanto aos gastos com grama e jardinagem no Parque Juca 

Mulato desde 2013. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 287/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, 

Rafael Donizete Lopes e César Augusto da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 22º) Requerimento nº. 00288/2015.- Oficiar o Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando informações quanto aos aditamentos realizados após a inauguração 

da Casa da Gestante. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esse requerimento vem 

no sentido de cobrar explicações do porquê... Conforme o líder do prefeito falou no 

plenário, se a verba federal era destinada para a parte estrutural da Casa da Gestante e a 

mesma foi inaugurada no dia 25 de outubro de 2014, gostaria de cobrar explicações do 



setor competente da municipalidade. Os aditamentos devem ser efetuados antes da obra ser 

concluída. Se a obra foi inaugurada é porque a mesma foi finalizada. Está no aditamento 

quarto: Marcatti Construtora. Então, esse quarto aditamento posterior a inauguração, 

conforme se encontra no Jornal Oficial do Município, tem que ser muito bem explicado 

pela empresa que ganhou a licitação e pela municipalidade. Como a obra foi inaugurada, 

acredito que a mesma foi concluída. Não se descerra uma placa sem a finalização da obra. 

Esse é meu pensamento. A lei de licitações diz que um aditamento pode ser feito até a 

inauguração. Obrigado.” 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 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 23º) Requerimento nº. 00289/2015.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Orlando Dini, pelo transcurso de seu 91º aniversário de 

nascimento celebrado dia 21 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 

2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 

00290/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Hermenegildo da Silva, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 25º) Requerimento nº. 00291/2015.- Voto de Congratulação com 

a Sra. Maria Elydia Coradi Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 30 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 00292/2015.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Ana Gonçalves Fontes Godoy, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 27 de julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 27º) 

Requerimento nº. 00293/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Silvana Monti Galdi, 

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

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

Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em 

Exercício. 28º) Requerimento nº. 00294/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara 

Juliana Caleffi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 11 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro 

Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 00295/2015.- Voto de 

Congratulação com os profissionais corretores de imóveis, pela comemoração da profissão 

no dia 27 de agosto. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Convidei alguns amigos 

para marcarem presença nesta Casa na data de hoje. O Alex é um deles. Quero parabenizar 

todos os corretores em nome de sua pessoa. Sabemos que o dia a dia de cada profissional é 

muito corrido. Quero registrar o nome de alguns corretores cadastrados no CRECI São 

Paulo: Adriano Augusto Marques, Afonso Benedito Cintra Lemes, Alex da Motta, 



Alexandre Adorno Alvarenga, Alexandre Boretti, Alexandre Paulino Boto, Antonio 

Eduardo Almeida Neto, Aires de Sá Neto, Carlos Alberto Alves, César Eugênio Pashoalin, 

Cláudio José Nascimento Pinto, Cláudio Labigalini, Cláudio Roberto Ferian, Danilo 

Ventura, Décio Galdi Junior, Ricardo Coradi de Lima, Elias Ferian, Emerson David 

Ribeiro, Emerson José Alves de Souza, Esmarina de Oliveira Gotti, Fernanda de Lima, 

Gabriel de Melo Sartorelli, Gabriel Francisco de Lima, Gabriel Zazi, Jorge Antonio Avena, 

Gilberto Guimarães Leite, João Bosso Bueno, João Carlos Bellini, José Antonio Camilo, 

José Antonio Ferian Neto, José Assis Momesso, José Carlos Domingues, José Carlos 

Joaquim, José Marcos Ranzati, Liberato Fernando Barel, Lourival Nascimento Júnior, 

Lourival Salvarani Pereira, Luis Antonio Alves dos Santos, Luis Guilherme Dalmolin, Luis 

Gustavo Pereira, Luis Antonio Vidal, Luis Carlos Zago, Luis Guilherme Picinelli, Marcelo 

Cavalaro Fernandes, Marcos Antonio Brito Simões, Marco Antonio Moreira, Mariana de 

Lima Alves, Michel Roberto Coradi de Lima, Nelson Atala, Nilton Fernando Ceragioli, 

Orlando Pereira, Paulo Roberto Bueno, Paulo Rosa, Pedro Boretti, Pedro Gotti Bueno, 

Ricardo Maximiliano Carpi, Roberval Antonio Ferrari, Romualdo Maniezzo, Roque Bovo 

Neto, Rosineide Aparecida Martins de Oliveira, Salvador Delfino, Suelli Pugina Rogatto, 

Tiago Cristino Fineli, Valdir Batista Aldigueri, Vania Aparecida Tellini Pereira e Virginia 

de Freitas. Esses são os nomes que estão cadastrados no CRECI de São Paulo. Caso faltou 

algum, informe-lhes que o nome não estava constando. Parabéns a todos. Obrigado.” 

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

25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 30º) 

Requerimento nº. 00296/2015.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para 

faça gestão junto ao governo do Estado, no sentido de disponibilizar os serviços do Poupa 

Tempo Móvel em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

vereador César Augusto da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 

00240/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para criação de um Posto de Fisioterapia na 

UBS dos Prados. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 32º) Indicação nº. 00241/2015.- Sugere a 

regulamentação e a sinalização de trânsito no trevo de acesso ao bairro José Tonolli. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 33º) Indicação nº. 00242/2015.- Sugere a instalação de aparelhos 

de ar condicionado no Pronto Socorro do Hospital Municipal. Autoria. Bancada da 

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

Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 

34º) Indicação nº. 00243/2015.- Sugere a remoção de um poste na Rua José Vitório Moro, 

defronte o numeral 353. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00244/2015.- Sugere estudos 

objetivando a instalação de academia ao ar livre no Della Rocha II, próximo ao campo. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 00245/2015.- Sugere estudos para construção 

de ponte metálica na Rua Eugênio Consorti, defronte a Igreja Comunidade da Família. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 00246/2015.- Sugere roçagem e remoção de 

entulhos na Avenida Alécio Gotti, bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em 

Exercício. Não havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que 

proceda a leitura dos Ofícios: 38º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM175966/2015: 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$ 233.815,38. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 39º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM000754/2015: 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$ 253.578,77. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 40º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM000754/2015: 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$ 65.734,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o 

Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do 

Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente 

declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão 

o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2015 e Emenda Modificativa nº 01/2015.- 

Autoriza a Cessão de Uso de imóvel à empresa ARTMÓVEIS INDÚSTRIA DE 

ESTANTES DE AÇO EIRELI. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da 

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

presença do Junião. O projeto que autoriza o uso de imóvel para a empresa Art. Móveis 

Indústria de Estantes de Aços Eirelli... A Art. Móveis começou seus trabalhos na cidade de 

Mogi Guaçu. Há um tempo ela ganhou um terreno do prefeito da época. Acho que seria o 

Dr. Paulinho. Essa empresa se consolidou em Mogi Guaçu. Passado determinado período 

essa empresa cumpriu com as exigências do município de Mogi Guaçu e acabou vendendo 

o imóvel. Ela foi parar no município de Mogi Mirim. A Art. Móveis possui três células, ou 

seja, são três empresas juntas. Dessas três células, apenas uma veio para Itapira. As outras 

empresas vão retornar para Mogi Guaçu. Concordo em dar o prédio para a empresa. Já foi 

disponibilizada uma área para construir. Quando ela construir o barracão, Dr. Rafael, tenho 

o sonho de ver as outras empresas instaladas em nossa cidade. Hoje apenas uma empresa 

está vindo para Itapira. Colocamos uma emenda, mas foi colocado que a mesma era 



inconstitucional. Por que seria inconstitucional? Onde essa empresa seria instalada? Há 

pouco tempo houve a demissão de mais de 60 funcionários da Suporte Brasil. Nada mais 

justo essa empresa gerar emprego para os itapirenses. A Imbil também precisou dispensar 

alguns trabalhadores. Dispensou 300 funcionários. Não posso afirmar se 300 trabalhadores 

foram dispensados, mas sei que o número ultrapassou de 100. As vendas de nosso país 

estão sendo afetadas pela crise. Essa empresa é do ramo de vendas. Por que 50% na parte 

administrativa? Devemos lembrar que possuímos uma faculdade chamada IESI. É uma 

faculdade que gera vários profissionais capacitados todos os anos. Estranho falar que a 

emenda é inconstitucional. Colocar uma cota para beneficiar a população itapirense é 

inconstitucional? As três comissões disseram que era inconstitucional. Depois um 

jornalzinho coloca que somos insanos. Nino, insano é você que está no PT e defende o 

PSDB. Estou falando isso porque no jornal não tenho direito de resposta. Aqui, eu tenho. 

Insano seria colocar 100%. É uma forma de fazer justiça para com os itapirenses. Essa 

empresa vem de Mogi Mirim. Quantos minutos essa cidade fica longe de Itapira? Poucos 

minutos. Mesmo recebendo o parecer desfavorável, espero que a empresa cumpra seu 

papel. Eles devem contratar a população itapirense. Algumas pessoas me passaram alguns 

dados a respeito de como funciona a empresa. Em momento nenhum fui insano. Elaborei a 

emenda pensando na população itapirense. Nossa população é a que mais necessita de 

empregos. Devemos torcer para que outras empresas venham para a nossa cidade. Peço 

para os donos da Art. Móveis dar prioridade a população itapirense. Estamos cedendo o 

direito de imóvel. Cabe ressaltar que existem empresas de nossa cidade que gostariam de 

dobrar o número de funcionários, mas não conseguem porque pagam aluguel. Eles não têm 

a mesma chance que o pessoal da Art. Móveis tem. Agradeço a iniciativa de vocês se 

instalarem em nossa cidade, mas gostaria que a população itapirense fosse prioridade. 

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

“Boa noite a todos. Inicio o meu discurso, nobres vereadores, falando abertamente aos 

trabalhadores itapirenses, principalmente para a atual administração. O slogan de campanha 

do prefeito Paganini e do vice-prefeito Dado, que foi cassado, dizia sobre a geração de 3 

mil postos de trabalho em Itapira. já se passaram quase 75% desse mandato e até agora 

muito pouco foi feito. Faço justiça aos postos que foram criados, mas critico abertamente 

esse déficit para se chegar nesses 3 mil postos de trabalho. Não vai chegar com a ajuda da 

Comissão de Redação e Justiça que julgou improcedente um ato, Marquinhos... Não tenho 

vergonha de falar na rua, para o Nino Marcatti ou para qualquer cidadão itapirense que sou 

vereador do município de Itapira. Luto pelos ideais dos trabalhadores de Itapira. O próprio 

parecer da comissão diz que a empresa emprega a maior parte dos trabalhadores de Itapira. 

Não estamos graduando e pondo em uma régua a questão de quantificação. Devemos 

batalhar pelos trabalhadores da cidade. Esperava abertamente que se chegasse a esse 

número para acobertar os 45 postos de trabalho da antiga Suporte Brasil que foram 

mandados embora no mês de abril. O saldo positivo seria de apenas 15 postos. Muitos 

desses itapirenses mandados embora poderiam estar trabalhando, inclusive no mesmo 

barracão, no qual vai ser votado a implantação da Art. Móveis. É pelo contrário, pois os 

vereadores se baseiam na constitucionalidade ao passo que estamos penalizando uma 

grande parcela da população trabalhadora de Itapira. Então, é aquele negócio, ou seja, o 

Executivo em consonância com os vereadores da situação. Quem está fazendo curso nessa 



cidade deveria ser beneficiado. Muitos estão saindo de Itapira para trabalhar em outras 

cidades. Quando temos a oportunidade de absorver uma grande maioria, devemos olhar 

para os trabalhadores de Itapira. Eles pagam impostos e vivem nesta cidade. Os outros 

vereadores vestem a camisa de seus municípios. Por que não podemos fazer aqui? É 

inconstitucional? Os próprios integrantes da comissão colocaram que a empresa deveria 

absorver a maior parte de trabalhadores itapirenses. Esperávamos a grande maioria. Não 

pedimos 100%. Para se chegar a 3 mil postos de trabalho o eminente prefeito Paganini e os 

vereadores que dão sustentação tinham que lutar abertamente para não colocar 100%, mas 

quase esse valor. Esse era o nosso intuito. Prefiro falar abertamente e ser criticado como 

populista, mas estou honrando perante a quem votou em minha pessoa. Falo abertamente 

aos trabalhadores. Não quero que um trabalhador formado na empresa de móveis trabalhe 

em outra cidade. Isso é uma vergonha porque o cidadão quer trabalhar aqui. Não queremos 

que os nossos trabalhadores fiquem debaixo das árvores das praças que o prefeito Paganini 

tem inaugurado desde o primeiro dia de mandato. Uma empresa deve ficar no mínimo dois 

anos no município para se adequar e obter os benefícios do ICMS. A adequação demora 

meses. Estamos discutindo o momento. Se o momento é de crise, vereadores, devemos 

batalhar pelos trabalhadores da cidade. É por essas pessoas. Demagogia, não. Se me 

chamam de populista, prefiro falar abertamente para a classe trabalhadora do que ser 

demagogo. Venha aqui e faça um discurso, mas fale para a população. Cadê os 3 mil 

empregos que foram prometidos? Não vão conseguir dessa forma. Devemos analisar o 

momento. Existem muitas pessoas desempregadas, inclusive quem estava trabalhando na 

empresa anterior. Essas pessoas estão na rua. O próprio Betusca que veio cobrir a Carina 

Mattos falou que muitos saíram da empresa chorando. Alguém da Prefeitura foi atrás dessas 

pessoas? Até onde sei nenhuma pessoa foi atrás delas. Estou defendendo quem me colocou 

aqui. Devemos agir com critério e seriedade. Demagogia relacionada a um ato vindo de três 

vereadores da oposição, não aceito. Não aceito porque estávamos nesta Casa a cargo da 

população itapirense. Caso não batalharmos pela população itapirense, o que estamos 

fazendo aqui? Vamos olhar abertamente. São críticas construtivas. Não estamos jogando 

pedras e sendo populistas. Se a empresa está vindo para cá, parabéns. Mas vamos absorver 

os trabalhadores itapirenses. Fizemos a emenda no intuito de colaborar com o trabalhador. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente vou deixar bem claro que colocarei uma opinião 

de ordem própria a cada um de vocês que fizeram essa emenda. Primeiramente não vamos 

falar da conjuntura do país. A crise econômica que está assolando é verdadeira e muito 

forte. Caso vocês pegarem os jornais constatarão que a Mercedes está dando férias coletivas 

e demitindo. A Volkswagen também está dando férias coletivas e demitindo. Muitas 

empresas fecharam as portas. A Suporte Brasil também fechou. Sinceramente, olhando nos 

seus olhos, a proposta de 95% de funcionários exclusivos de Itapira seria ótimo para a 

população. Porém, a única coisa que vocês conseguiriam seria a não vinda da empresa para 

Itapira. A política que vocês estão fazendo obrigando a empresa a gerar 95% dos seus 

funcionários em nossa cidade é a mesma coisa do que inviabilizar a vinda da empresa para 

Itapira. Nenhuma empresa vai parar seu âmbito de produção... Obrigar uma empresa que 

está se expandindo a obter 95% de funcionários itapirenses é forçar a mesma ir para outra 

cidade. Estamos em uma realidade desse porte. Outros municípios querem essa empresa. 



Obviamente que não é fácil. Sei que foi concedido o terreno para que a empresa construir 

suas instalações. Ao longo do tempo ela criaria novos postos de trabalho em nossa cidade. 

A única coisa que vocês conseguiriam é fazer a empresa não vim para esta cidade. Essa 

empresa fatura 12 milhões de reais. É ICMS. Não é possível que a oposição não queira 

ICMS para a nossa cidade. Ao longo do tempo existirá a substituição de funcionários. 

Todos sabem disso. Existe uma lei que diz que a empresa deve chegar a 200 funcionários 

em nossa cidade. Que cidade está dispensando empresas? Colocar empecilhos, isso para 

mim é incoerente. Vocês são vereadores inteligentes e estão aqui defendendo a população. 

Concordo com vocês. Acredito que vocês queiram um benefício para a cidade, mas essa 

emenda somente resultaria a não vinda dessa empresa. Caso tivéssemos 100 funcionários 

na linha de produção, 95% dos mesmos seriam novas pessoas. Seriam pessoas que não 

estão acostumadas com seu nível de trabalho. Isso necessitaria de muito treinamento. O 

encargo trabalhista seria enorme. Isso não fica barato, pois a multa rescisória é alta. Isso 

sem contar a respeito da responsabilidade que a empresa tem perante a essas famílias. Na 

gestão Toninho Bellini, um dos melhores momentos econômicos que o Brasil passou, 

tivemos a perda da Nogueira. Todo mundo se lembra dessa situação. A empresa possuía 

600 funcionários. A Nogueira também levou cidadãos de Itapira para São João da Boa 

Vista. É uma questão de responsabilidade. A empresa tem suas responsabilidades e seu lado 

financeiro. Se a empresa for demitir para recontratar, acredito que a mesma quebrará. E as 

responsabilidades de entregar seus produtos encomendados? Não estou falando 

simplesmente pela vinda. De repetente a emenda poderia ser um pouco supressiva. Vamos 

fazer 30% dos funcionários ou deixar que a empresa venha para a nossa cidade. Ninguém 

está podendo impedir uma empresa de vir até a nossa cidade. A crise assola todos os 

municípios. Uma segunda empresa está vindo para Itapira. As empresas vão faturar em 

nossa cidade. O ICMS vai beneficiar todo mundo. Ao longo do tempo haverá substituições 

em ordem natural. Tenho certeza absoluta, Rafael, César e Marquinhos, que vocês vão 

votar a favor da vinda dessa empresa. O senhor disse que é favorável a vinda da empresa. 

Não estou criticando os senhores pela atitude da emenda. Estou querendo colocar na cabeça 

de vocês que não é a situação que está querendo privilegiar um ou outro. A situação quer o 

melhor para a cidade de uma forma geral. A vinda de uma empresa somente vem a 

beneficiar a nossa cidade. Esses funcionários também vão gastar em nosso comércio. 

Imaginem a vinda de outras empresas se as restrições começarem dentro da Câmara. Esse 

tipo de assunto transcorre pelas empresas. É pelo bem da população de forma geral. Pelo 

meu nível de intelectualidade e visão falo a vocês que não podemos desperdiçar nenhum 

posto de trabalho em nossa cidade. Portanto, senhores, acho honrada a emenda de vocês 

visando o bem estar da população. Porém, não concordo com ela por ser impraticável por 

qualquer empresa. Devemos analisar que ao longo do tempo serão instalados melhores e 

novos postos de trabalho. Anos atrás existiram críticas absurdas sobre a vinda da Estrela em 

nossa cidade. Hoje a Estrela emprega 730 funcionários. É o terceiro maior ICMS de Itapira. 

A vinda dessa empresa foi fundamental para o orçamento do município. Imaginem se uma 

empresa desse porte, com a elaboração dessa emenda, resolve não vir para Itapira. Como 

ficaria a situação? Portanto, senhores, concluo com uma análise pessoal. Não vejo 

inviabilidade nenhuma. Foi dito que a Imbil demitiu 300 pessoas. Isso é errado. A Imbil 

demitiu 70 pessoas. A informação veio do dono da Imbil. Obrigado.” A seguir, faz uso da 



palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Queria falar para o Dr. 

Maurício que ele somete vem a esta tribuna para falar do PT e do Toninho Bellini. Isso já 

passou. Você deve analisar os dias de hoje. Não é assim. Estamos passando por uma crise, 

mas queria saber quem comanda o Estado de São Paulo. É o PSDB. Por que as empresas 

estão saindo do Estado de São Paulo? Queria saber essa informação... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: O que me causa estranheza é a total desinformação 

do líder do prefeito com relação a essa empresa. O Marquinhos passou uma informação que 

nem ele como líder do prefeito sabia. A matriz da empresa fica no município de Mogi 

Guaçu. Somos abertos para Mogi Guaçu. É aquele negócio: Fala, fala e fala, tenta nos jogar 

contra a opinião pública, mas as pessoas são coerentes em analisar aquilo que estamos 

discutindo. Se o próprio líder do prefeito não sabe onde a sede fica e as demais partes, não 

venha cobrar desse vereador com relação ao número de funcionários. Estamos lutando 

pelos trabalhadores de nosso município. Obrigado... Continuando o orador: É justo os 

itapirenses desempregados pagarem impostos para uma empresa empregar mogimirianos? 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 11/2015. 

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

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

pela ordem, o vereador 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 11/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada 

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

PAULO DA SILVA: “Tendo em vista que falaram que seria impossível empregar 

funcionários de Itapira, discordo. Em uma linha de montagem teríamos profissionais 

qualificados para orientar os demais. Em uma semana o profissional estaria ajudando a 

produção. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Faço votos para que o maior número de itapirenses consiga êxito em relação aos 

postos de trabalho. Em relação a essa empresa de móveis, gostaria que fizessem a mesma 

coisa que o Paganini tem divulgado sobre a Valisere. Existe a incubadora, Maurício. Em 

uma semana as pessoas foram preparadas para serem integradas na Valisere. Que discurso é 

esse? Por que o CONDEC não poderia lutar para colocar pessoas itapirenses na empresa? É 

nesse sentido.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Primeiramente, sobre a emenda, a coerência começa que essa empresa não poderia 

vir para Itapira. Na minha concepção a oposição estaria jogando fora a oportunidade de 

nossa cidade angariar mais uma empresa para Itapira. Para mim é uma emenda descabida. 

Esqueceram dos custos que a empresa sofreria com a aprovação da emenda. Fatalmente 

inviabilizaria a empresa para Itapira. A nossa oposição conseguiria prejudicar a arrecadação 

de nosso município e prejudicar a vinda de novos funcionários para Itapira.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Somos favorável a 

vinda dessa indústria para Itapira. Queremos que ela dê prioridade aos trabalhadores de 

nossa cidade. É somente isso. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA 



E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR 11/2015 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu Stringuetti - 

Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2015.- Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de reciprocidade com o Instituto Corredor 

das Onças. 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 73/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro 

Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0076/2015.- Dispõe sobre denominação do Complexo Esportivo do Bairro dos Prados. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 76/2015. 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 nº 76/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) 

Pedro Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00273/2015.- Voto de Congratulação com os pastores Aniel Cruz e 

Jonathan Olevaqui, pela recente inauguração da Escola de Pregadores de Itapira. Autoria: 

Joilson Batista Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista Militão da 

Silva requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para 

a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00288/2015.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto aos 

aditamentos realizados após a inauguração da Casa da Gestante. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro Tadeu 

Stringuetti - Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00296/2015.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para faça gestão junto 

ao governo do Estado, no sentido de disponibilizar os serviços do Poupa Tempo Móvel em 

nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

296/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Agosto de 2015. a) Pedro 

Tadeu Stringuetti - Presidente em Exercício. (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. 


