
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 de setembro 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. Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. Presidente, 

invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 

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

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

para deixar registrado os meus parabéns direcionados aos guardas municipais de nossa 

cidade. Também gostaria de deixar registrado para que o Secretário de Defesa Social 

realizasse esse tipo de evento em dias que não coincidam com as sessões deste Legislativo. 

Desse modo, todos os vereadores poderão prestigiar o evento. Vemos a luta que esses 

guardas realizam nas ruas de nossa cidade. Muitas vezes não há viaturas disponíveis. Há 

poucos dias chegaram algumas viaturas para a corporação. Quero parabenizar e deixar 

registrado o convite que recebi do Sr. João Alves. Seria do Conselho da Melhor Idade. 

Ocorrerá a Semana da Melhor Idade de 19 a 26 de setembro de 2015. Todos os vereadores 

poderão acompanhar o evento. Quero parabenizar, desde já, o presidente do conselho. 

Recebemos em mãos o convite do concerto da Banda Lira. É um evento em conjunto com a 

organização Pétalas de Rosa. Todos podem participar do evento. O preço do ingresso será 

de R$ 10,00. Toda a renda do evento será revertida para a entidade. Queria cumprimentar 

alguns integrantes da ASCORSI. Outra situação que gostaria de ressaltar faz referência a 

escola Izaura da Silva Vieira. Na última sexta feira recebi uma ligação de uma mãe que faz 

parte do Conselho de Pais e Mestres da escola Izaura da Silva Vieira. Ela relatou que 

algumas crianças tiveram que ajudar a secar carteiras e mesas da escola. O teto de PVC está 

caindo sobre as crianças. Há dois meses uma parte do telhado caiu sobre a cabeça de uma 

professora. Sabemos que a infiltração de água pode trazer riscos relacionados a eletricidade. 

Reatores e lâmpadas queimaram. Sem falar dos curtos circuitos. As paredes das salas de 

aula estão emboloradas. Já solicitamos melhorias, mas até a presente data nada foi feito. 

Gostaria que o Executivo fizesse, pelo menos, o básico no telhado. Atrás da escola há telas 

para evitar as pombas no forro, mas as mesmas foram danificadas devido as chuvas dos 

últimos dias. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Em nome da Dona Antonia da ASCORSI 

gostaria de cumprimentar todos os presentes nesta Casa. Gostaria de ressaltar alguns 

questionamentos e solicitações vindas de algumas pessoas desta cidade. Há cerca de 60 dias 

tivemos a aprovação de uma indicação, de autoria do presidente da Câmara, com relação a 

uma atenção melhor da administração e um aporte de mais vagas para as pessoas que 

necessitam de cuidados de saúde mental. Temos vereadores aqui... Não sei se o vereador 

Juliano Feliciano está sabendo. Acho que ele vai falar nesta tribuna. Ele sempre tem lutado 

e batalhado por políticas antidrogas e por melhorias em relação a saúde mental, assim como 

aporte as pessoas dependentes de drogas. A administração, pelo o que pude levantar junto 



as pessoas, cortou o número de atendimentos de saúde mental no convênio pelo Bairral. 

Essas pessoas serão atendidas em qual local? Temos uma deficiência e uma enorme 

demanda. Por cortes e retenções de reserva de dinheiro, devemos abrir uma ampla 

discussão. Um dos maiores problemas de nosso município está relacionado a políticas 

antidrogas e tratamento das pessoas dependentes. Se realmente estiver acontecendo isso, 

espero que tenham o bom senso de analisar ao invés de fazer cortes. Eles devem aumentar o 

incentivo e o aporte financeiro para que as pessoas que não estão sendo assistidas possam 

receber assistência. As pessoas foram muito claras. As pessoas que fazem tratamento de 

saúde mental ouviram de alguns profissionais da instituição que determinado momento o 

tratamento seria interrompido. É um questionamento importante. É uma situação que 

envolve familiar, empregador e paciente. Abre-se uma enorme discussão... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Esse acordo é muito importante 

para concretizar esse tipo de benefício. Na época era do Governo Serra. O governador 

esteve visitando o Bairral. O deputado trabalhou incansavelmente para concretizar esse tipo 

de beneficio... Continuando o orador: Espero que haja bom senso dessa administração. 

Caso isso realmente estiver acontecendo, teremos problemas ainda maiores no futuro 

próximo com relação a políticas desse assunto. Se alguém tiver algum posicionamento ou 

puder esclarecer o assunto, é um bom momento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Realmente fiquei sabendo 

sobre alguns assuntos relacionados a esse tema. Estive presente na Casa de Recuperação em 

Eleutério e o próprio presidente da instituição disse que o Instituto Américo Bairral está 

transportando alguns dependentes para a entidade. Devemos discutir e analisar a situação a 

fim de constatar onde podemos melhorar. São pessoas que estão vulneráveis as drogas. 

Vamos acompanhar com carinho e analisar os problemas. Os dependentes e as famílias dos 

mesmos merecem atenção. O dependente não sabe o que está fazendo. O problema maior 

está relacionado as famílias, pois as mesmas passam por muitos problemas. Quero falar a 

respeito de um voto de congratulação direcionado ao Kelvin Richard Feliciano. Parabenizo-

o novamente, pois ele passou por Brasília através do programa CEFOR. Durante uma 

semana ele conheceu todo o cenário político de Brasília. Ele conheceu alguns deputados e 

senadores de nosso país. É uma forma de agregar mais experiência em sua vida política. É o 

primeiro jovem de Itapira a ingressar nesse tipo de trabalho. Como pai do Kelvin estou 

muito feliz. Outra questão está relacionada ao bairro Jardim Itamaracá. Foi feito um 

trabalho na região, mas está ocorrendo alguns entraves. Algumas pessoas destruíram os 

brinquedos e as lâmpadas da localidade. Nós arrumamos, mas outros destroem. Pedimos 

uma atenção para os moradores da localidade, pois todos devem fiscalizar. Os moradores 

precisam ajudar a cuidar do patrimônio público. Gostaria muito que a Secretaria de Trânsito 

desse uma olhada para a Avenida Rio Branco. A via fica congestionada a maior parte do 

dia. Trabalho relacionado a sinalização também é muito bem vindo. Secretário, vamos dar 

uma olhada para a Avenida Rio Branco. Desde já, todos agradecem... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico muito feliz pela preocupação de vossa 

excelência. Talvez fosse uma boa oportunidade de cobrarmos a administração com relação 

ao viaduto. Queria saber do líder do prefeito a respeito de quando as obras serão iniciadas. 

Talvez essa situação desafogue a Avenida Rio Branco... Continuando o orador: O que 

temos para falar é somente isso. É uma situação que deve ser analisada porque Itapira está 



progredindo rapidamente. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Mais uma 

vez esta presidência congratula com seu filho Kelvin. Filho de peixe, peixinho é. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Sempre acreditei que a solução para a saúde mental 

na rede pública seria a estabilização do paciente pelos especialistas e o acompanhamento 

pelo médico generalista na rede básica. Isso com direito ao pronto atendimento junto ao 

especialista nas recaídas. Sempre achei que em um sistema de saúde frágil como o nosso é 

praticamente impossível realizar acompanhamento em longo prazo. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a 

todos. Gostaria de cumprimentar a todos em nome da Dona Antonio da ASCORSI. É um 

prazer tê-la nesta Casa. Sei que tem um projeto de lei que beneficiará a ASCORSI. Ele 

criará algumas diretrizes e melhorará a disponibilização da coleta. Essa regulamentação é 

necessária. Mais uma vez Itapira sai na frente com esse projeto de lei. O assunto sobre 

saúde mental, temos que observar que a nossa cidade é privilegiada. Temos o Instituto 

Américo Bairral. Pessoas de toda região passam por ele. Podemos dizer que pacientes de 

todo o Brasil passam por ele. Temos convênio a nível municipal, estadual e federal. 

Devemos analisar qual tipo de convênio está sendo cessado. Como o Dr. Rafael disse, o 

mesmo não teve informações concretas sobre o assunto. O Juliano relatou que estavam 

destinando alguns pacientes. Devemos ir mais a fundo. Também quero usar essa bancada 

para mais uma vez praticar o ato político municipal de indignação. Tenho que tocar no 

assunto da CPMF. Os vereadores Dr. Rafael, César... É um absurdo. Estamos vendo mais 

uma vez a Dilma tentando creditar no lombo da população brasileira a má gestão 

econômica do PT. A proposta de colocar a CPMF novamente é para tentar acertar o rombo 

de 20 bilhões de reais no orçamento. O absurdo começa quando ela manda um orçamento 

para uma Câmara falando o seguinte: “Olha, nós fazemos a gestão, nós executamos. Somos 

nós que fazemos e deixamos de fazer, mas nós não sabemos onde vamos cortar.” Soltaram 

a bomba na Câmara. Protestos de ordem geral. Obviamente um descontrole dentro do 

trabalho federal. É o fundo do poço político para um partido e para uma coligação 

partidária. Nessa situação propõe-se mais um imposto. Ela está querendo creditar o erro 

administrativo nas costas do contribuinte. Ela mandou o orçamento para a Câmara com 30 

bilhões. A CPMF geraria 80 bilhões para o governo. Eu duvido. Senhor presidente, como 

vereador desta Casa duvido que passará na Câmara o aumento da CPMF. Fiquei 

perguntando para mim mesmo: Acredito que nenhum deputado é louco o suficiente para 

querer transitar isso. Começo a chegar a conclusão da trambicagem petista. É para mais 

uma vez colocar a responsabilidade na Câmara. Senhores, estamos frente a frente com o 

fracasso político de um país. Em minha concepção, impeachment já. Devemos tirar essa 

mulher do poder enquanto o Brasil ainda possui força. É o pior momento econômico 

financeiro do país. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Como fui citado no discurso anterior, gostaria de 

perguntar ao vereador Maurício em qual governo foi criada a CPMF. É o partido do qual é 

a sigla que vossa excelência defende, ou seja, Fernando Henrique Cardoso. Obrigado.” A 

seguir, o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA diz o seguinte: “Presidente, 

gostaria que comparassem o governo Fernando Henrique Cardoso economicamente como 

estava com o atual lixo que o país se encontra. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 



Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 

Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a 

leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, esta Presidência comunica que o 

Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino foi designado para representar esta egrégia 

Casa de Leis na solenidade de concessão de Medalhas de Honra ao Mérito, na 

Associação Comercial e Empresarial de Itapira - ACEI - concedida a vinte integrantes 

da Guarda Civil Municipal, que se destacaram no atendimento das ocorrências e 

prestaram relevantes serviços ao município de Itapira. 1º) Em discussão e votação a 

Ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Setembro de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 

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 Vetos. 2º) VETO PARCIAL, ao Autógrafo nº 81/2015, ao Projeto de Lei 

nº 71/2015, que Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

menciona. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 

RAZÕES DE VETO, ao Autógrafo nº 082/2015, ao Projeto de Lei nº 72/2015, que 

Denomina as ruas do loteamento de Chácaras, localizado na estrada municipal José Rocha 

Carvalho, no bairro do Rio Manso. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Vetos, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei 

Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0012/2015.- Em que o Sr. José 

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

sobre alienação de lotes pertencentes ao município, localizados no Loteamento denominado 

“Jardim Guarujá. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0078/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Disciplina sobre a Coleta Seletiva no 

Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0079/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a Academia ao Ar Livre e a Quadra 

de Areia do Complexo Esportivo João Momesso no Bairro dos Prados. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0080/2015.- Em que 

o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 

que Autoriza o Poder Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa 

concessionária do serviço público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0081/2015.- Em 

que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, COFMMA, 



com a finalidade de administrar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - 

FMMA e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00300/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Francioso Ferreira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00301/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Tereza Dias da Silva. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Joílson Batista 

Militão da Silva DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00302/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Thereza Cardozo Paltrinieri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00303/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Domingos Rigotti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00304/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Aparecido Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00305/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Leodete de Paula Pança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00306/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Viera de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00307/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00308/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita da Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00309/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Prof.ª Sra. Valderez Aparecida Galizoni Braion. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marta 

Conceição Pinto Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 



POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00311/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Eliane Aparecida Galvão dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Lázara Cintra, mais conhecida como Enfermeira Cintra. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00313/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ataíde 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00314/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Ivaldo Messias dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00315/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Damião. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Theresa Silvério Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 

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. 26º) 

Requerimento nº. 00311/2015.- Voto de Congratulação com o poeta, escritor e 

ambientalista Almir Carulla, pelo trabalho de conscientização contra as drogas. Autoria. 

Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00312/2015.- Voto de congratulação com o Padre João 

Gonçalves da Silva, fiéis, festeiros e organizadores da festa em louvor a padroeira Nossa 

Senhora da Penha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00313/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 

12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00314/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Virgínia Parreira Coimbra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 12 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00315/2015.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Leonor Fernandes Negrão, pelo transcurso de seu 



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

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00316/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Orlando de Oliveira, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00317/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Adolfo Santa Luccia Júnior, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Setembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) 

Requerimento nº. 00318/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Luís Antônio 

Gardinalli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Setembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 34º) Requerimento nº. 00319/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de 

Planejamento, para que a empresa Torres Engenharia promova reparos no telhado do 

Centro Comunitário "Júlia Ruiz Ruete", no Residencial Hélio Nicolai. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00320/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento, 

para que a empresa Via Sol Engenharia promova a troca do piso no Centro Comunitário 

"Dr. Antônio Carlos", em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00321/2015.- Voto de congratulação com o Padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e 

organizadores da festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. Autoria. Carlos Aparecido 

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

Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 00322/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

esclareça a suspensão dos medicamentos oferecidos no Pronto Socorro do Hospital 

Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 

Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Requerimento nº. 

00323/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que informe os motivos 

do não envio da documentação da terceirização da UTI do Hospital Municipal. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00324/2015.- Requer 

oficiar a Secretaria Municipal de Educação, para que envie a esta Casa de Leis, cópia do 

cronograma de obras e reformas das escolas da rede municipal de ensino. Autoria. Rafael 



Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Já foi falado 

desse requerimento no Pequeno Expediente pelo vereador Marcos Paulo. Queremos 

explicações da Secretaria Municipal de Educação quanto àquilo que vem sendo feito dentro 

do município. Seriam as escolas municipais. O fato levantado pelo vereador Marcos Paulo, 

matéria jornalística publicada há alguns dias, seria que estamos olhando para os alunos. Em 

segundo lugar, estamos cobrando a responsabilidade da administração e da Secretaria de 

Educação em respeito aos pais. Em terceiro, dar esclarecimento aos professores. Então, 

estamos fazendo esse requerimento e espero que os nobres vereadores da situação o 

acolham no sentido esclarecer essas dúvidas. O que está sendo feito em nosso município? 

Queremos saber os problemas relacionados a Educação de Itapira. A Secretaria de 

Educação não responde nada a respeito do assunto. Parece que somente discutem aquilo 

que é de interesse deles. É nesse sentido. Já que não conseguimos informações 

conversando, que se abra uma discussão sobre o cronograma do município. Obrigado.” Não 

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

votação o Requerimento nº. 324/2015. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 40º) Requerimento nº. 00325/2015.- Requer oficiar a Prefeitura Municipal e o 

Departamento de Obras, solicitando informações quanto as obras de revitalização do 

Mercado Municipal, conforme promessa de campanha. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Requerimento nº. 00326/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de 

Obras e Planejamento, solicitando informações quanto ao início e cronograma de obras da 

represa do Ribeirão da Penha. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00327/2015.- Requer oficiar a Prefeitura e a Secretaria Municipal da 

Fazenda, solicitando informações quanto aos critérios adotados para a quitação da Dívida 

Ativa do Município. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, 

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

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

aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Requerimento 

nº. 00328/2015.- Congratulação com o estimado casal Sra. Graciela Ferian Marcatti e Sr. 

Antônio Carlos Marcatti, pelas comemorações de 35 anos de casamento. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 44º) 

Requerimento nº. 00329/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Benedita Carvalho 

Ferreira de Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 14 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 



Rocha Carvalho - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00330/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Vera Marilda Zago, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 13 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 46º) Requerimento nº. 00331/2015.- Oficiar o Deputado 

Estadual José Antônio Barros Munhoz, para que o mesmo desenvolva gestão junto ao 

Governador do Estado e órgãos competentes, visando a criação de uma unidade do Corpo 

de Bombeiros em Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 47º) Requerimento nº. 00332/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Bahia Calil, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 09 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 48º) Indicação nº. 00254/2015.- Sugere 

reforma e melhorias dos aparelhamentos esportivos e de lazer do Conjunto Habitacional 

"Dr. José Secchi". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00255/2015.- Sugere construção de 

redutor de velocidade tipo lombada na Rua Mauro Simões, próximo a Igreja Adventista. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 50º) Indicação nº. 00256/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, que determine ao 

departamento competente, realizar a construção de uma passarela interligando as ruas 

Sebastião Terrazan e João Simão em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 51º) Indicação nº. 

00257/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito que solicite estudo junto à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, com objetivo de implantar uma Horta Comunitária em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 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: 52º) ACEI: Convite para a condecoração 

dos Guardas Municipais desta cidade conforme programação em anexo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 53º) Associação Pétalas de Rosas Unidas por Laços de 

Solidariedade: Assunto: Convite evento conforme programação em anexo. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 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 00306/2015.- Voto de Congratulação com diretores, professores, alunos 

e funcionários do Colégio Objetivo pelos 30 anos de atividades. Autoria: Carlos Alberto 

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



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

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

Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00308/2015.- Voto de Congratulação pelo Jubileu de Prata 

da EMEB "Wilma de Toledo Barros Munhoz". Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para 

que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. 

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

aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00309/2015.- Voto de Congratulação com o jovem 

universitário Kelvin Richard Feliciano, pela participação no Programa Estágio-Visita da 

Câmara dos Deputados (DF). Autoria: Juliano Feliciano. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 309/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00320/2015.- 

Requer oficiar a Secretaria Municipal de Planejamento, para que a empresa Via Sol 

Engenharia promova a troca do piso no Centro Comunitário "Dr. Antônio Carlos", em 

Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento de autoria do 

vereador Carlos Alberto Sartori... Realmente esse é o papel do vereador, Carlinhos. Seria 

fiscalizar e cobrar para que o serviço seja muito bem feito. Parabenizo o vereador pela 

elaboração do requerimento. Vou votar favorável. Queria que vossa excelência explicasse o 

porquê da substituição. É uma forma de saber qual o papel do vereador. Estamos nesta Casa 

para fiscalizar e cobrar. Peço o voto favorável dos demais pares. Obrigado.” A seguir, faz 

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

Também sigo a mesma linha de pensamento do vereador Marcos Paulo. Queria registrar um 

questionamento. Onde estava o órgão fiscalizador da Prefeitura no momento da troca do 

piso? Acho que esta Casa é soberana. Acho que o modus operandis desta Casa deve ser 

discutido. Aqui se está fazendo um ofício direcionado a Secretaria Municipal de 

Planejamento cobrando uma empresa. O piso não estava em perfeitas condições. Por esse 

motivo, depois de alguns meses da inauguração, estão solicitando a troca dos pisos. Fica o 

questionamento. Há poucos minutos solicitamos informações ao órgão da Educação, mas 

acabaram rejeitando a matéria. O mesmo direito de fiscalização que possuo é o mesmo 

direito de fiscalização dos demais vereadores. Somos favoráveis a isso. Vossas excelências 

deveriam explicar a situação. Vamos esperar um aluno machucar para depois fazer? Qual é 

o critério dessa Câmara? Onde o setor competente da Prefeitura estava no termino da obra? 

Deveriam ter fiscalizado. A população de Eleutério deve estar ouvindo. Cobra-se uma 

irregularidade onde a Prefeitura deveria ter fiscalizado na finalização da obra. Concordo 

plenamente com o vereador Carlinhos. Dinheiro público foi gasto na construção da obra. 

Depois de alguns meses nota-se a necessidade de reforma. Devemos ser muito criteriosos 

em discutir essa situação. A população de Eleutério não pode ser penalizada. Quantos 

aditivos a obra obteve? Foi devolvido dinheiro para a municipalidade? A empresa chama 

Via Sol Engenharia. Vamos fiscalizar. O peso é diferente para alguns? É o mesmo assunto. 



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

coloca em única votação o Requerimento nº. 320/2015. Aprovado por unanimidade. 

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

15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00322/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

esclareça a suspensão dos medicamentos oferecidos no Pronto Socorro do Hospital 

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

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Faço através 

de requerimento aquilo que observo e tenho o dever de informar a população quanto aos 

medicamentos ofertados nos finais de semana pelo Hospital Municipal. Vejo a importância 

porque muitas pessoas que passam pelo Hospital não têm condições de comprar os 

medicamentos. Estamos presenciando, como muitos estão dizendo, uma crise sem 

precedentes. Não é justo oferecer um serviço e da noite para o dia fechar as portas e não dar 

satisfação para a população. Uma criança com um quadro de infecção deve aguardar as 

Unidades Básicas para retirar os medicamentos. Isso se chama dar condições dignas para 

que uma pessoa doente possa, no mínimo, começar o tratamento. A oferta de medicamentos 

poderia retornar. São remédios que são colocados nas Redes Básicas de Saúde. Às 17:00 de 

sexta feira as Unidades Básicas fecham e retornam somente na segunda feira. Suspender 

sem dar satisfação as pessoas que utilizam esse tipo de serviço não é justo e correto. Não 

estamos falando da Secretaria de Esporte ou de Cultura. Estamos falando da Secretaria de 

Saúde. Abra-se discussões, mas as justificativas devem ser apresentadas. Nos finais de 

semana e feriados eram oferecidos medicamentos a toda população. É um direito adquirido. 

Sem nenhum critério e justificativa acabaram cortando esse benefício. Caso o benefício 

volte, na próxima sessão virei a esta tribuna para elogiar a conduta. Espero que a 

administração retome a oferta de medicamentos no Pronto Socorro nos finais de semana. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Vale ressaltar como esse processo era realizado. Existia uma 

região naquele Hospital onde se fazia a distribuição. Pelas normas rígidas da vigilância o 

local era inadequado. Esse processo de levar a medicação para o CAIS e para as Unidades 

Básicas de Saúde aconteceu mais de dois anos. Não é um processo recente. Foi um 

protocolo estabelecido e a população habituou-se ao programa. Como foi falado que a 

pessoa vai até o Pronto Socorro e não tem medicação, devo discordar porque existe 

atendimento médico, ministração da medicação e tudo mais. Os senhores podem observar 

essa situação. Muitas medicações são de dose única. Portanto, existe o processo de 

medicação. Isso aconteceu ao longo de dois anos. É um questionamento politiqueiro. 

Queria levantar alguns números. O município recebe do Estado por volta de R$ 10.000,00. 

Na verdade, são R$ 31.000,00 a cada 3 meses. Recebe, ainda, R$ 18.000,00 do Governo 

Federal para a compra de medicações. Alguém tem noção de quanto é gasto com 

medicação mensalmente? São R$ 250.000,00 com medicação por mês. Desse valor total R$ 

220.000,00 é colocado do orçamento municipal. Cada vez menos o Governo Federal vem 

ajudando. A compra de medicação é feita pelo município. Adequação foi o protocolo 

preestabelecido. Existiu uma comunicação para com aqueles que fazem o uso do serviço. 

Agora, de forma política, estão levantando essa situação. Vamos lembrar que Itapira arca 

com 90% do valor total da medicação. Se vocês quiserem vamos trazer um pouco para trás. 



Vou trazer os números para vocês saberem analisarem quanto era gasto com medicação no 

governo anterior. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Acho que ninguém agiria politicamente. É um assunto sério. Espero que 

muitos mudem o discurso. Quanto aos números, fico muito preocupado, pois não estou 

discutindo se esse ou aquele governo fez mais ou menos. Estamos discutindo sobre pessoas 

doentes que saem do Pronto Socorro. Elas recebiam medicamentos para iniciar um 

tratamento. Conforme o eminente vereador disse, essa administração deu uma banana para 

a população há dois anos. Ele está falando que fechou há dois anos. Estou aqui como 

médico e cidadão solicitando para que essa administração retome a programação. Não 

estamos falando de quem é medicado no Pronto Socorro. Estamos falando de quem sai do 

Hospital Municipal... Continuando o orador: Esse requerimento foi elaborado baseado 

nas denúncias de algumas pessoas. Maurício, devemos parar de ver o que aconteceu e fazer 

acontecer em nossa legislatura. Devemos analisar o presente. Caso analisarmos o presente, 

acredito que vamos melhorar o amanhã. Caso ficarmos olhando o passado, não vamos fazer 

o presente e muito menos o futuro. Esse requerimento, Maurício, veio para tentarmos 

solucionar o problema. Peço o voto favorável dos demais vereadores para que isso não se 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 322/2015. Rejeitado menos dois 

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

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico imensamente 

revoltado para não dizer outras palavras com relação ao que acabou de acontecer. Fico 

muito preocupado porque vereador que lutou por essa bandeira em legislaturas anteriores 

infelizmente acabou votando contra. A população deve ser informada que esse benefício é 

direcionado para os enfermos. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00323/2015.- Requer oficiar a Secretaria 

Municipal de Saúde, para que informe os motivos do não envio da documentação da 

terceirização da UTI do Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César 

Augusto da Silva Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 323/2015. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00325/2015.- Requer oficiar a Prefeitura 

Municipal e o Departamento de Obras, solicitando informações quanto as obras de 

revitalização do Mercado Municipal, conforme promessa de campanha. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. César Augusto da Silva Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 325/2015. 

Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00326/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Obras e Planejamento, 

solicitando informações quanto ao início e cronograma de obras da represa do Ribeirão da 

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



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

requerimento vem ao encontro do projeto de lei referente aos mananciais. Está relacionado 

ao Meio Ambiente. Quando a obra da represa será iniciada? O empréstimo foi aprovado, 

mas até a presente data não estamos vendo o que está acontecendo. Uma dúvida seria em 

relação ao início das obras. Foi aprovado há alguns meses e não ouvimos nada sobre o caso. 

A população está cobrando respostas. Então, a matéria foi elaborada a fim de buscar 

melhores informações. As informações devem ser encaminhadas a população. Peço o voto 

favorável de todos. Como está o processo de licitação? Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

requerimento de autoria dos vereadores Rafael e César. Para efeito de elucidação, a 

construção de uma barragem não se dá apenas ao empréstimo da verba. Existe todo o lado 

burocrático, Marquinhos. Temos o projeto básico, acompanhamento técnico, elaboração de 

laudos ambientais e social, etc. O projeto foi iniciado no passado com a liberação dos 

recursos através desta Casa. É uma obra muito importante para a região. É um rio com água 

límpida. Isso proporciona o fácil tratamento da água. Por esse motivo o Ribeirão da Penha 

foi escolhido. A nascente do rio se encontra no munício de Serra Negra. Temos uma região 

com muita chuva. Antes de tudo isso existe a necessidade dos projetos, licenças, sondagem 

de solo e tudo mais. Atualmente está sendo feita a verificação do impacto ambiental. O 

projeto está sendo feito por uma empresa contratada. São exigências para se construir 

barragens. Todo e qualquer tipo de barragem deve seguir esses pré-requisitos. Não é uma 

obra de ordem simples. Existe toda uma cronologia que deve ser seguida. Falando em 

cronologia, foi falado sobre o cronograma de construção. Não estou trazendo essas 

informações para criticar. Estou trazendo para que todos tenham conhecimento da situação. 

O cronograma de construção de uma obra desse tipo depende da CETESB e de suas 

liberações. No momento atual foram realizadas duas medições para elaboração do projeto 

básico da barragem. Na verdade, o desenvolvimento da barragem está tramitando 

adequadamente. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 326/2015. Rejeitado 

menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável 

ao requerimento dos nobres pares porque a população deve ser informada sobre a situação. 

O setor de comunicação da Prefeitura deveria divulgar as situações. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00327/2015.- Requer oficiar a Prefeitura e a Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando 

informações quanto aos critérios adotados para a quitação da Dívida Ativa do Município. 

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

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Pude ler um artigo no jornal Tribuna desse 

final de semana. Uma pessoa sensata que fala e escreve merece credibilidade. Analisei 

criteriosamente a fala do prefeito e do Zé Armando Mantuan. Acho que aquilo que o Zé 

Armando falou é a síntese de uma pessoa esclarecedora, bem informada e fala abertamente 

para as pessoas com relação a dívida ativa. Por que falo isso? Porque existe uma pendência 

da UIPA junto a municipalidade, no caso o SAAE, no valor de 35.490,60. Parcela da dívida 

ativa: Analiso da seguinte forma: São R$ 35.490,00 para entidade que está aí no dia a dia e 



tudo mundo sabe a importância e o respeito que a população tem para com a UIPA. Quero 

voltar lá atrás porque essa administração perdoou 1,8 milhões de dívida ativa da Cristina 

Moro. Estava na dívida ativa. O Zé Armando foi categórico em dizer: “No SAAE não 

podemos anistiar ou isentar nenhuma dívida ativa.” Está na matéria do jornal do final de 

semana. Pergunto: Como o Paganini diz que não vai abonar essa dívida ativa? Por que ele 

perdoou a dívida da Cristina? Como o Paganini vai chegar em um empresário e pedir ajuda 

para UIPA? Vão perguntar o porquê ele perdoou a dívida de uma ex-servidora municipal. 

Qual é o critério? Para uma pessoa é perdoada a dívida e para uma entidade não é. A UIPA 

merece credibilidade. Concordo plenamente com as palavras do Zé Armando. Isso mostra o 

gerenciamento do Paganini. Que moral ele vai pedir para o cidadão? É um questionamento 

inexplicável. Prefiro ouvir o Zé Armando. E a Prefeitura? O SAAE é uma autarquia da 

Prefeitura Municipal de Itapira. Está sob uma jurisdição independente, mas continua sendo 

autarquia da Prefeitura. Vejo a importância de se analisar essas situações. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Observei o requerimento e fui buscar respostas sobre como se faz. O 

requerimento diz informações quanto aos critérios adotados. Devo dizer, presidente, que há 

vereadores que vem a esta tribuna e fazem palanque eleitoral. Se eles quisessem saber dos 

critérios da dívida ativa, falaria. Obviamente respeito a UIPA. Sei das necessidades da 

mesma. Foi melhorada a atualização, espaço físico, cobrança amigável, cobrança via 

telefone, encaminhamento do SEJUS, etc. Inclusive, passou por esta Casa de Leis uma lei 

aprovada para um recálculo de dívida anterior. Como é palanque, vamos falar 

politicamente. Me nego a pensar que um homem letrado possa não ter compreendido a 

sentença de um Supremo Tribunal. A partir do momento de uma sentença acabou o 

processo. Pego a pensar que uma pessoa desse nível está se coapitando com a corja 

anterior, no qual promove comissões tendenciosas formadas por funcionários 

comissionados. Eram paus mandados do Toninho Bellini para fazer a verdadeira caça as 

bruxas. Pergunte a Cristina Moro, Sandro Pio e Fernanda Venturini. Atualmente a atual 

comissão obedece rigorosamente os critérios estabelecidos em lei. Isso foi perseguição 

política. Isso sim é tirania. Alguém ouviu falar sobre exoneração com comissão falsa em 

nossa gestão? Muita coisa mudou. Todos os apontamentos do Tribunal de Contas mostram 

a falta de trabalho árduo para a cobrança de dívida ativa na gestão anterior. A nossa gestão 

está seguindo as regras e aquilo que deve ser feito. Infelizmente, senhor presidente, esse 

requerimento foi de palanque e político. Levantaram uma situação que foi sacramentada. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Presidente, escutei falar sobre perseguição da antiga administração. É uma palavra que não 

deveria existir em nenhuma administração. Sabemos o que é perseguição. Podemos sentir 

na pele. O que aconteceu com alguns guardas municipais? É a pura perseguição. No setor 

de Educação não preciso comentar. O Ministério Público disse para retornar. O nobre 

presidente e o Juliano defenderam junto ao Barros Munhoz no sentido de parar a 

perseguição contra a minha irmã. Parabenizo os dois vereadores que apoiaram. 

Infelizmente essa perseguição acontece até os dias atuais... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Rafael Donizete Lopes: Fico bastante a vontade em falar quando se fala em 

perseguição. Senti na pele essa situação durante 121 dias no Hospital Municipal. Quando se 

fala do Sandro, do Fifo e da Fernanda Venturini, acho que essas pessoas ganharam na 



justiça e provaram que foram perseguidas. Jogar no balaio o caso da Cristina Moro, acho 

que é diminuir a luta que essas três pessoas tiveram. O caso da Cristina Moro era de 

improbidade administrativa. Não houve julgamento. Simplesmente ela renunciou em 

Brasília porque mudou dentro da Prefeitura. O vereador falar em palanque político, acho 

que vossa excelência deveria falar abertamente para a população. Perdoa-se 1,8 milhões da 

dívida ativa e não ajudam uma entidade. O senhor fala, fala e fala, mas não fala nada. Não 

estou em campanha. Estou defendendo o contribuinte e o cidadão itapirense... 

Continuando o orador: Em relação a dívida ativa, tenho conhecimento da dívida da 

UIPA. Sabemos que fazem muitas campanhas para conseguir remédios e alimentos para os 

animais, mas não recebem apoio da Prefeitura em relação a conta de água. É uma dívida 

antiga. Devemos analisar a parte social da entidade. A respeito da Cristina Moro, sabemos 

que a Prefeitura deixou de cobrar. Ela disse que estava perdoado e não precisaria tramitar o 

processo. Todos sabem o que estou falando, inclusive o vereador Maurício que é mais 

inteligente do que eu. Nessas horas e quando vai abrir a boca para falar não parece que 

possui faculdade. Sei o que é defender um grupo. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 327/2015. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Votei contra esse requerimento pelo teor político 

colocado e pelo teor evasivo. Chamamos isso de jabuti. Colocou-se um requerimento para 

se falar de outro assunto. São questões politiqueiras. A comissão estabelecida era 

totalmente irregular. Isso que foi feito é pelo fato da politicagem barata e banal às vésperas 

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

LOPES: “Gostaria de falar para o vereador Maurício, quando o mesmo se dirigi a minha 

pessoa falando de requerimentos ou discursos politiqueiros, que continuo sendo vereador da 

mesma forma que ele. O voto possui o mesmo peso nesta Casa. Não sou candidato. O 

senhor que está falando. Estamos falando em nome da população. Somos vereadores. O 

senhor teve uma grande oportunidade de esclarecer e pedir junto ao seu prefeito para ajudar 

a UIPA. Auxilie e mostre o papel que o senhor e sua trupe adquiriram. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Setembro 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. 


