
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

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

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

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

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

para deixar registrada uma crítica construtiva direcionada a CPFL de nossa cidade. A 

população está pagando a contribuição de iluminação pública, mas não está recebendo o 

retorno do benefício. Às 16:00 horas caiu um fio defronte a escola Izaura da Silva Vieira. 

Um pedaço desse fio ainda está pendurado inadequadamente. Cabe ressaltar que a voltagem 

desse fio chega em torno de 12 mil volts. O Mário, marido da Dona Neusa, estava 

explicando sobre os riscos do problema. Liguei para a Polícia Militar e o atendente disse 

que também estava recebendo muitas ligações em relação a semáforos desligados. Esse tipo 

de problema deve ser resolvido pelo Departamento de Trânsito do município. São 

problemas que devem ser analisados e sanados. Vale lembrar que muitos alunos transitam 

pela localidade. Nossas crianças estão correndo risco de vida. Alguns animais já receberam 

descarga elétrica. Até o presente momento estamos aguardando o pessoal da CPFL. Várias 

pessoas ligaram para a empresa responsável, mas nada foi feito. Vamos cobrar porque a 

população não pode correr riscos. O problema deve ser resolvido o mais rápido possível. 

Outro assunto seria que estarei entrando com algumas indicações. As matérias são 

elaboradas baseadas nas solicitações da população. Para que o prefeito tenha ciência dos 

problemas, esta Câmara Municipal deve aprová-las. O serviço deve ser concretizado. Não 

adianta saber dos problemas e não fazer nada a respeito. Quero parabenizar as comunidades 

de Santa Efigênia e Santo Expedito pelo brilhante evento realizado no bairro Flávio Zacchi. 

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

“Boa noite a todos. Gostaria de saudar o pessoal da ASCORSI. Faço o uso da palavra nesta 

noite para falar a respeito da inauguração do complexo João Momesso, situado no bairro 

dos Prados. Foi uma justa homenagem a um homem que trabalhou e honrou esta cidade 

através de seus feitos. É uma pessoa que deixou um enorme legado. O Poder Executivo 

enviou um projeto a esta Casa de Leis e o mesmo foi aprovado por todos os vereadores. 

Neste domingo tivemos a felicidade de estar no bairro dos Prados inaugurando o complexo 

João Momesso, assim como a academia ao ar livre. A população ficou muito feliz em 

receber a obra. É um espaço que garante segurança e alegria. O local merecia a realização 

de melhorias. É importante destacarmos obras desse porte. Fiz indicações nesse sentido e o 

prefeito atendeu as necessidades dos moradores. A obra somente veio a embelezar e vir de 

encontro às reivindicações da população daquele maravilhoso bairro. Outro assunto seria 

que gostaria de agradecer a Orquestra Sertaneja da Casa das Artes por duas ocasiões. Em 

determinada oportunidade solicitei a presença da orquestra na festa da Ponte Nova. Foi uma 



linda apresentação onde muitas pessoas puderam prestigiar o evento. Agradeço a Estelinha, 

maestrina de viola. Também gostaria de agradecer o César Lupinacci. Sempre fui atendido 

em minhas solicitações. Aproveitando o momento, gostaria de dizer que fiz uma indicação 

que faz referência a horta comunitária situada na Vila de Barão Ataliba Nogueira. Amanhã 

os funcionários da SAMA estarão demarcando a área. É uma parceria com a comunidade 

do Barão. As primeiras providências serão tomadas para que a horta comunitária também 

venha a atender as necessidades da população. Em visita ao bairro de Barão pude ver o 

andamento da construção das casas. As obras estão sendo finalizadas. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a 

todos. Queria destacar uma situação. Infelizmente não podemos escapar da crise que o país 

está enfrentando. Seria em relação aos empregos. Novamente no mês de agosto Itapira teve 

uma redução de postos de trabalho. Itapira também está atravessando uma crise. Itapira 

ainda mantém um número positivo de postos de emprego abertos com relação ao ano 

passado. Resulta em 566 postos de trabalho apesar de toda dificuldade. Seria 2,69% com 

referência aos postos de trabalho que existiam em dezembro de 2014. Mogi Guaçu mantém 

413 novos postos de trabalho em 2015. Espírito Santo do Pinhal fechou 247 postos de 

trabalho, mas ainda possui um saldo positivo de 228. Mogi Mirim resulta em menos 154 

postos de trabalho em agosto. Isso resulta no ano em 917 postos de trabalhos fechados. 

Amparo está em 570 postos de trabalho fechados até agosto de 2015. Em termos 

percentuais o Estado de São Paulo possui 126.959 postos de trabalho fechados, ou seja, 

0,99% do que existia em dezembro de 2014. Em todo o país foram fechados 572.792 postos 

de trabalho. Itapira, junto com outras cidades da região, ainda consegue manter 566 postos 

de trabalho. Isso não cai do céu. Apesar de toda dificuldade Itapira conseguiu a Jampac 

com 212 postos de trabalho e a Valisére com 111 funcionários. Isso tem contribuído na 

melhora do setor de serviços em nossa cidade. Essas novas indústrias colaboraram no 

balizamento da geração de empregos. Devemos destacar o Laboratório Cristália. Em breve 

a nova área estará funcionando. Além de o Laboratório Cristália gerar empregos, o mesmo 

gera arrecadação para o município. A Art. Móveis também gerará 159 postos de trabalho. 

Queria destacar a empresa Qualitas, pois a mesma está construindo uma nova unidade. 

Preciso destacar também o PAT pelo apoio que vem dando às empresas. Apesar de todas as 

dificuldades, o CVT ainda vem mantendo grupos de trabalhadores em treinamento. O nível 

de postos de trabalho em Itapira ainda é positivo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Venho a esta 

tribuna para dizer que não costumo fazer leituras a fim de transmitir informações a todos. 

Gosto de fazer um discurso de ordem aberta. Tivemos uma publicação no jornal Tribuna de 

Itapira, de autoria de nosso companheiro Dr. Rafael Donizete Lopes, que fala a respeito do 

SAMU. Queria ler à população de Itapira uma carta formulada pelo Coordenador Geral do 

SAMU direcionada a essas críticas veiculadas no jornal. Quero falar sobre a falta de 

sensibilidade e achismo de outras pessoas, principalmente sobre as acusações inverídicas do 

vereador. O Coordenador Geral do SAMU teceu algumas palavras: “SAMU de Itapira. Um 

esclarecimento necessário. As coordenações local e regional do SAMU de Itapira foram 

surpreendidas nesse final de semana com declarações do vereador Dr. Rafael Lopes a 

respeito das condições de trabalho do serviço nesse município. Além de inverídicas, as 

manifestações do vereador foram feitas de forma unilateral sem que o responsável ou 



algum pela coordenação do SAMU tivesse sido ouvido. Tivesse o parlamentar o cuidado de 

ouvir os coordenadores e ele saberia, de antemão, que aquilo que escreveu está longe da 

realidade. Inicialmente, precisamos lembrar que as fotos do interior prédio, assim como a 

própria visita, foram feitas de forma improvisada sem autorização do serviço e sem, sequer, 

consulta. Um simples telefonema permitiria, no mínimo, receber o nobre vereador de forma 

adequada ao protocolo que exige seu cargo. Quantos as manifestações relativas a falta de 

material, é necessário esclarecer: Elas não são verdadeiras. A administração municipal de 

Itapira é, hoje, a que mais cumpre com os compromissos assumidos com o SAMU. Por 

conta disso não há falta de material para atendimento e nem mesmo aos itens de apoio 

como materiais para escritório. A relatada falta de papel higiênico é outra inverdade 

completa. A presença de pombos no forro da unidade é um problema menor que está sendo 

solucionado. Esse tipo de problema ocorre em muitas unidades residenciais e comerciais 

em todo país e é de solução simples. Um serviço de limpeza está sendo providenciado pela 

administração municipal ao nosso pedido. As mantas térmicas existentes nas viaturas 

cumprem o protocolo da portaria 10/10 do Ministério da Saúde. É importante notar nesse 

sentido que o SAMU opera com checklist permanente de materiais para reposição imediata 

sempre que há uso de algum deles. Essa reposição, graças ao apoio municipal da 

administração de Itapira, sempre acontece. Assim, todos os padrões de qualificação do 

Ministério da Saúde são permanentemente cumpridos. Ademais, é preciso esclarecer 

também que o município recebe uma verba mensal de R$ 70.000,00 para manutenção do 

serviço e não de R$ 120.000,00 como informou o vereador. O restante dos custos é bancado 

pela administração municipal, o que significa uma injeção de 80 a 90 mil reais por mês no 

SAMU de verbas oriundas dos cofres da Prefeitura. Os recursos recebidos do Governo 

Federal somente chegam a R$ 70.000,00 porque a Prefeitura faz a complementação 

financeira. Para verificar isso qualquer pessoa da população pode acessar o site do 

Ministério da Saúde a qualquer hora e dia para esclarecer. O SAMU opera em Itapira e 

região prestando serviços de emergência de qualidade. Pretender desqualificar o SAMU por 

conta de questões políticas locais ou regionais é uma forma de atacar o serviço que salva 

vidas dos cidadãos itapirenses a qualquer hora e dia. Lastimamos esse tipo de ataque e 

informamos que o SAMU está sempre a dispor da comunidade 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Itapira, 28 de Setembro de 2015. Vagner Cesaroni. Coordenador Geral do 

SAMU.” Então, senhores, aqui está um relato da coordenadoria do SAMU e isso mostra o 

tipo de vereador que está nesta Casa. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como a carta foi lida, gostaria que o 

senhor abrisse o Pequeno Expediente da próxima sessão para que um funcionário do 

SAMU possa falar a respeito do que se passa na corporação. Vou trazer um funcionário que 

trabalha no SAMU e não um que fique escondido.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria, e estou pedindo neste 

plenário, da convocação desse cidadão, não sei se é médico ou coordenador do SAMU, 

para estar presente nesta Casa de Leis na próxima sessão. Vamos discutir abertamente sobre 

todos os problemas dentro do SAMU de Itapira. É um requerimento que deve ser aprovado 

na data de hoje por todos os vereadores. 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. 1º) Em discussão e votação a Ata da 32ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 22 de Setembro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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 às Emendas. 

2º) Emenda Aditiva e Modificativa de nº. 001/2015.- Suprime-se e altera dispositivos do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2015, que dispõe sobre a realização de Sessão Solene 

em homenagem aos 25 anos de fundação e funcionamento do Hospital Municipal de 

Itapira. . Autoria: Rafael Donizete Lopes Cezar Augusto da Silva e Marcos Paulo da Silva. 

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

essa emenda modificativa acrescentando e suprimindo algumas coisas. Uma lista é 

disponibilizada antes do decreto. Isso proporciona saber quem são os homenageados. O 

principal motivo de entrarmos com essa matéria seria no sentido de que queremos fazer jus 

a todos que contribuíram. Para que a placa seja confeccionada, existe um determinado 

custo. Vários nomes serão comtemplados. Todos os funcionários da Saúde ficarão 

contentes porque também serão lembrados. Quando a lei for publicada automaticamente a 

Prefeitura já terá gastos com o Jornal Oficial. O que ficaria bem mais barato seria a 

confecção de um diploma de papel para entregar a todos eles. Estamos em um país e em 

uma cidade que estão em crise. Obrigado.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Emenda Modificativa de nº. 002/2015.- Altera a 

redação do Art. 2º ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2015, que dispõe sobre a 

realização de Sessão Solene em homenagem aos 25 anos de fundação e funcionamento do 

Hospital Municipal de Itapira. . Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos 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. 4º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00331/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Eduardo de Menezes Fischer. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 5º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00332/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Miguel 

Guerreiro Torres. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00333/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neusa Aparecida Andreoli. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00334/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Neli Aparecida Samora Gracini. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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



29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00335/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Arlindo Momesso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00336/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Severo Caporali Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00337/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Casemiro Viana. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00338/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hélio 

Pedro de Puiz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00339/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Edialêda Carneiro da Cunha Rainha. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Florêncio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00341/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Anézio Rodrigues de Toledo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00342/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Takeute Hayaka 

Kashiba, mais conhecida como Rosinha Costureira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00343/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Barbosa 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00344/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Jovem Vitória Lavínia Moreira Bacci. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00345/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antenor Maurício de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 19º) Requerimento nº. 

00345/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Wilson Antônio Golfeto, pela conquista de 



sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados a municipalidade. Autoria. 

Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00346/2015.- Requer oficiar a Secretaria de 

Serviços Públicos, solicitando informações sobre o serviço de capinagem. Autoria. Marcos 

Paulo 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 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 21º) Requerimento nº. 00347/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Cultura e 

Turismo, solicitando a planilha de gastos e notas fiscais para contratação do show 

"Transamérica" realizado em Outubro de 2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos 

Paulo da Silva. César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Em relação a esse show, tivemos nessa mesma data o 

show da Transamérica. Ocorreu um óbito no município de Itapira e o SAMU estava 

cobrindo o show. Estamos fazendo o requerimento, mas vamos aproveitar e pedir para esse 

cidadão, que foi citado pelo vereador Maurício, para prestar esclarecimentos em relação ao 

óbito. Estamos discutindo o show da Transamérica. O assunto é nesse sentido. Vamos 

cobrar explicações relacionadas aos gastos. Vamos aproveitar, César, porque a ambulância 

do SAMU estava lá. Demorou mais de 10 minutos para chegarem onde a pessoa estava. A 

mulher acabou morrendo. Vamos aproveitar para discutir. A ambulância do SAMU estava 

cobrindo o show da Transamérica. É uma resposta a esse cidadão e uma resposta para a 

população. Foi matéria jornalística. A ambulância, que o cidadão diz que deveria estar 

prestando serviço de urgência e emergência, estava em um show privado onde a Prefeitura 

estava dando cobertura. Vamos aproveitar e discutir o assunto. Peço para que a matéria seja 

encaminhada à Ordem do Dia para ser discutida e votada . Obrigado” 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 29 de 

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

00348/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e o Secretário de Cultura e Turismo, solicitando 

informações sobre o requerimento n° 266/15, que requer informações sobre os gastos com 

aluguel de tendas em eventos da municipalidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos 

Paulo da Silva. César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00349/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Marcos Sartori, pelo transcurso de seu 86º aniversário de nascimento celebrado 

dia 26 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00350/2015.- Voto de Congratulação 

com a jovem Juliana Avancini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00351/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Iara Sinaia Aparecida de Freitas Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento celebrado dia 11 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00352/2015.- 

Voto de Congratulação com a Associação Comercial e Empresarial de Itapira (ACEI), pela 

realização do 4º Passeio Ciclístico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00353/2015.- 

Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sugerindo estudos para implantação 

de Caixa Postal no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00354/2015.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Luciano Francisco Sartorelli, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 29 de Setembro. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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

Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 29º) 

Indicação nº. 00267/2015.- Sugere construção de bueiro na Rua Antônio Massarotti, 

próximo ao numeral 38, no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00268/2015.- Sugere 

construção de ponte na Rua José Lopes, defronte o Supermercado Jardim, Jd. Soares. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00269/2015.- Sugere estudos objetivando a instalação de 

academia ao ar livre no bairro do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 

de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 

00270/2015.- Sugere instalação de dois redutores de velocidade na Rua Bandeirantes, 

sendo um próximo ao numeral 284. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00271/2015.- Sugere ao 

Sr. Prefeito, determinar ao setor de Serviços Públicos, a realização de capinagem ao menos 

uma vez por mês nos bairros da cidade. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00272/2015.- Sugere 

poda de árvore na Rua Salvador Anela, próximo ao numeral 44, no Jardim Galego. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) 

Indicação nº. 00273/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao setor de Trânsito, a 

regulagem do semáforo da Av. São Paulo, bem como a instalação de um dispositivo para 

travessia de pedestres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00274/2015.- Sugere a 

instalação de playground na Praça Ministro Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00275/2015.- Sugere reparos no sistema de iluminação do 

campo existente na Praça Ministro Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) 

Indicação nº. 00276/2015.- Sugere a implantação de um CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) no Centro Comunitário "José Carlos Miquilini", no bairro Penha do Rio 

do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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: 39º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros, no valor de R$ 83.189,49, destinados ao 

município de Itapira, referente à 1ª parcela do Contrato nº 0429.815-24 assinado em 

30/12/2014, no âmbito do Programa SANEAMENTO PARA TODOS, Modalidade 

Abastecimento de Água. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Prefeitura Municipal 

de Itapira: Convite para o XXIV Encontro de Corais conforme programação em anexo. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Secretaria Municipal de Saúde: Abertura da 

campanha Outubro Rosa conforme programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 42º) Secretaria Municipal de Saúde: Respostas em atenção ao ofício 

300/2015 referente ao requerimento 170/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) 

Câmara Municipal de Serra Negra: Solicitação de informações deste município em 

relação aos limites territoriais. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

29 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) RAZÕES DE 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que os incisos I e III sejam votados 

separadamente. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação o Veto Parcial 

ao Autógrafo nº 81/2015 ao Projeto de Lei nº 71/2015 exceto os incisos I e III. 

Aprovado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única votação os 

incisos I e III. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e 

César Augusto da Silva. DESPACHO: APROVADO O VETO EXCETO OS 

INCISOS I E III. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 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. Não havendo nenhum 

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



de Veto ao Autógrafo nº 82/2015 ao Projeto de Lei nº 72/2015. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 00 12/2015.- 

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

denominado “Jardim Guarujá. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho tecer críticas a 

respeito desse projeto de lei complementar. Como está se desfazendo de um imóvel do 

patrimônio da população itapirense, entrará como dinheiro ativo nos cofres da Prefeitura. 

Não tem nenhuma alusão dentro do projeto de lei do prefeito. O dinheiro da venda será 

destinado para onde? Estamos “depreciando o patrimônio público do município” sem saber 

onde o dinheiro será aplicado. Em minha observação, acredito que já venderam lotes no 

Brás Cavenaghi. Agora estão vendendo mais 12 lotes pertencentes ao patrimônio público 

de Itapira. Fica a cobrança sobre onde o dinheiro será aplicado. Seria para a compra de 

remédios para o Hospital Municipal? Seria para reformar o teto das escolas? Seria para 

arrumar a pouca vergonha que a sede do SAMU se encontra? No sábado fui pessoalmente 

analisar a atual situação do SAMU. Acho que é um bom momento de sabermos onde o 

dinheiro será aplicado. Se existem problemas na Saúde, Educação e Segurança... Passaram-

se quase 75% do mandato do Paganini para que a administração comprasse 4 viaturas para 

a Guarda Municipal. A verba veio por intermédio de empresários. São cobranças válidas. 

Cadê os gastos do orçamento? Será que gastaram mais do que estava no orçamento? Estão 

vendendo esses lotes para cobrir um possível roubo? Onde está o planejamento do 

orçamento de 2015? Isso deve ser explicado. Não é apenas chegar com o projeto de lei 

complementar e aprová-lo. São cobranças que devem ser respondidas para os vereadores e 

para a população. Será que usaram o dinheiro do orçamento de 2015 de forma correta? Isso 

é depreciar o bem público. Já devolveram o Hotel Fazenda e venderam milhares de lotes no 

Brás Cavenaghi. São lotes comerciais. O dinheiro adquirido da venda desses lotes foi para 

onde? A realidade é diferente. Está dentro do orçamento e do planejado pela Secretaria de 

Fazenda? O dinheiro será investido da forma que a população tem observado ultimamente? 

Enumeramos várias falhas dentro da Saúde, Educação e Segurança. Não sabemos onde o 

dinheiro dos lotes será investido. Será que o prefeito municipal está fazendo uma gestão 

plena? Aumentaram o IPTU e a taxa de água. Aumentaram o transporte público. Estamos 

depenando o dinheiro do patrimônio público. Será que essa gestão merece confiabilidade 

em relação a venda de mais 12 lotes? Perguntas estão sem respostas. Obrigado.” A seguir, 

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

todos. Falando sobre alienação de imóveis, primeiramente houve uma colocação de 

milhares de lotes. Não foram vendidos milhares de lotes em nosso município. É muito 

longe disso. Não tenho o número de lotes exatos no Brás, mas acredito que está em torno de 

20. Agora são 12 no Jardim Guarujá. Primeiramente, isso é um requisito e uma solicitação 

dos moradores do bairro. É um bairro residencial. Muitos desses terrenos ficam entre as 

casas e esquinas. A maior parte dos lotes serão ocupados por áreas comerciais. O Jardim 

Guarujá é fraco em relação ao comércio. Temos um sistema comercial pequeno nesse 

bairro. Isso também ajudaria o bairro. Quando se fala para onde foi esse dinheiro, é como 

não existisse um órgão fiscalizatório. É como se o Tribunal de Contas do Estado fosse um 



órgão nulo. Toda e qualquer venda de imóvel que seja do município tem que passar pelo 

crivo do Tribunal de Contas. Esse dinheiro não pode ser colocado no bolso como muitos 

estão pensando. A pessoa que tem discernimento sobre o que é a política sabe que todo 

dinheiro público passa pelo crivo do Tribunal de Contas. Falou-se sobre a administração do 

município e gestão plena. Digo que a nossa gestão está muito bem. Em um melhor 

momento econômico no passado, mais especificamente há 8 anos, perdemos a Teka, 

Nogueira e Art. Móveis. Ficamos em um déficit de emprego. Hoje também estamos em um 

déficit de emprego devido a tamanha crise. Como não falar da crise? No jornal Estado de 

São Paulo de domingo há uma entrevista do Ministro Arthur Chioro falando que no 

próximo ano o Governo Federal não terá dinheiro para pagar hemodiálise, custear 

transporte, fechar as contas na Saúde, dentre outras situações. A Saúde caminha para o 

colapso, diz o Ministro. Ele foi demitido pela presidenta Dilma por telefone. Isso mostra a 

crise econômica, senhor presidente. O vereador levantou sobre a crise e a administração. 

Ele tem que ouvir o que é crise e administração. Ele tem que ter conhecimento. Ele faz 

parte dessa base política. O PT que faz parte de sua base política está colocando o país em 

colapso. Hoje em dia com esse sistema ministerial... O petista está desesperado. Se 

fecharem o PT vira manicômio e se cobrirem vira circo. O negócio está feio. A conjunção 

do PT com o PMDB é igual a uma vaca com um jumento. Não sabemos se dará leite ou se 

puxa uma carroça. É a desgraça total do país. O nosso país está falido. Isso reflete em nosso 

município. A alienação dos imóveis de nosso município, senhor presidente, mostra que o 

governo tem suas preocupações, inclusive de servir aos moradores daquela região, pois 

requisitaram tal situação. Vai entrar para os cofres públicos. O dinheiro que é gerido nos 

cofres públicos é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Todos que estão dentro da 

atual legislatura sabem dessa fiscalização. Levantar uma hipótese questionando para onde o 

dinheiro será encaminhado é desrespeitar um órgão técnico. Ele está presente para isso. 

Portanto, senhor presidente, ao contrário das críticas tecidas sobre a administração... Falou-

se sobre déficit orçamentário. Isso foi Capitalizado do governo que eles fazem parte. É 

moda hoje em dia. O planejamento do orçamento vai muito bem. Obviamente que as 

quedas de arrecadação são um problema. Quando se fala em terrenos, muitas vezes 

devemos ouvir a população, principalmente nesse tipo de situação. São 12 terrenos 

alienados para a venda. O município vai angariar esse dinheiro para os cofres públicos. 

Cabe a cada vereador fazer sua fiscalização e análise. Teci esses comentários sobre a crise e 

sobre tudo mais adentrando no projeto. Existe essa necessidade. A oposição vem e fala 

sobre a situação da cidade, mas esquece de olhar ao redor. Não estamos ilhados. A situação 

do país está muito complicada. Os maiores jornais de circulação já apontam os problemas 

futuros. É importante que cada agente político desta Casa possa ter a noção e discernimento 

de como será a política futura. O bom político não é aquele que vê o presente, mas sim o 

futuro. Isso que estou trazendo é uma previsão política. Desse modo, ninguém alegará 

ignorância da situação. 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: Marquinhos, acho que o doutor Maurício... Não sei o que ele está fazendo 

nesta Câmara. Ele dá justificativa que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão 

fiscalizador, mas rejeitou as contas do Toninho Bellini mesmo com parecer favorável do 

órgão. Pelo amor de Deus, Maurício. É melhor ser surdo do que ouvir o discurso do senhor. 



O senhor votou contra o parecer do Tribunal de Contas. Como é que fica? Não vou falar 

mais nada. Não fale, pois o senhor se comprometerá ainda mais. O senhor me envergonha 

em ser líder do Paganini. Pelo amor de Deus, Maurício. Tem que rir para não chorar. O 

senhor se baseia no Tribunal de Contas, mas vota contra o parecer do órgão... Continuando 

o orador: Presidente, esse projeto do prefeito que desfaz de mais alguns terrenos da 

municipalidade... Fiquei contente com as indicações de nºs 274 e 275/2015. Elas são de 

autoria do Carlos Alberto Sartori. As mesmas fazem referência ao Jardim Guarujá. Venho 

solicitando essas situações há muito tempo, mas até a presente data a administração não fez 

nada. Fico contente de o vereador Carlinhos cobrar esse ano. Deu para ver que vai sair do 

papel. Doutor Rafael, eles vão vender os terrenos para arrumar a praça. Tenho medo de eles 

também venderem a praça. O bairro também precisa de outras situações. Os moradores 

estão cobrando segurança, pois muitos usuários de droga frequentam aquela praça. A 

população do bairro fica a mercê dos usuários de drogas. Esses problemas estão ocorrendo 

em praça pública. Fico contente quando outro vereador da situação elabora a mesma 

matéria do passado. É uma forma de mostrar que não estou cobrando uma coisa que não é 

verdade. Desfazer de terrenos em um momento de crise, acredito que estamos perdendo no 

mercado. Qual é o valor de um terreno nos dias atuais? Poucas pessoas tem dinheiro. 

Devido a essa situação o preço do terreno acaba caindo. Devemos analisar onde o dinheiro 

será investido. Muitas empresas fecharam as portas devido a crise atual. Mesmo com a 

vinda da Art. Móveis o problema relacionado ao desemprego não será resolvido. Temos a 

Jampac? Sim. O contrato da Valisére deve ser analisado. Está havendo muita rotatividade 

de funcionários. É uma forma de diminuir encargos trabalhistas. Não podemos nos 

esquecer, Maurício, do bairro Istor Luppi. Metade do bairro não possui asfalto. O PAC 2 

está enroscado na presidência da república. Será que não poderíamos colocar no orçamento 

a pavimentação de algumas ruas daquele bairro? Parte desse dinheiro deve ser investido em 

Educação, Saúde e recapeamento asfáltico. O projeto deveria explicar onde o dinheiro seria 

investido. Tudo deve ser colocado no papel. Caso o projeto explicasse onde o dinheiro seria 

aplicado, acredito que a população seria 100% beneficiada. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero falar 

para o doutor Maurício que ele vem a esta tribuna para falar somente do PT. Estamos 

falando de nossa cidade. Até a presente data o que o Paganini fez para Itapira? Não fez 

nada. O setor da Saúde não possui seringas. Você disse que a Prefeitura ajuda o SAMU 

com R$ 90.000,00. Pare de falar besteira. Se estamos em crise, vamos cortar os 

comissionados da Prefeitura. Acho um absurdo vender o patrimônio da população. Onde 

será aplicado o dinheiro? Não vou falar mais nada, Maurício. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 12/2015. Aprovado menos três abstenções dos 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0078/2015.- Disciplina sobre a Coleta Seletiva no Município 

de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Peguei a cópia do projeto quando o 

mesmo deu entrada nesta Casa. Queria fazer algumas alterações, mas sabemos que não é 



necessário. Um veículo retira o óleo vegetal de alguns locais. Muitas pessoas que doam 

esse tipo de material devem ser orientadas. O Meio Ambiente pode ser prejudicado caso o 

óleo for descartado inadequadamente. Os problemas envolvem desde a rede de esgoto até a 

natureza. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua íntegra.) As empresas particulares de 

nosso município também podem estar retirando esse material. Isso não é crime. Eles pagam 

impostos e fazem a coleta. Portanto, nada está saindo de graça. É uma forma de o 

município ganhar através da arrecadação de impostos. O principal seria em relação aos 

catadores autônomos. Caso eles guardarem o material em um local adequado, tudo bem. É 

uma renda extra para essas pessoas. A administração deveria oferecer pelo menos um 

salário aos catadores da ASCORSI. É uma forma de atrair mais catadores. Todos vão sair 

ganhando. Quando começaram a proibir o trabalho dessas pessoas houve ameaça nesta 

Casa. São coisas que não podem acontecer. São pessoas que estão trabalhando. Analisei a 

situação através do balanço da ASCORSI. Possuo um relatório que envolve quatro 

empresas. Somente vim a esta tribuna para dizer que o projeto não pode prejudicar as 

pessoas que mais necessitam, pois elas possuem apenas um meio de ganha pão. São os 

catadores de materiais recicláveis. Sou favorável quanto ao óleo vegetal ficar para o 

município. Devemos analisar a situação com muito carinho. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 78/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 306/2015. Aprovado por unanimidade. 

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

29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 308/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 

00338/2015.- Voto de Congratulação pelo Jubileu de Prata da Associação Itapirense de 

Judô, Esporte e Cultura (Aijec). Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 338/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 

00345/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Wilson Antônio Golfeto, pela conquista de 

sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados a municipalidade. Autoria: 

Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) 

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



00346/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Serviços Públicos, solicitando informações 

sobre o serviço de capinagem. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra 

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

requerimento o vereador pergunta sobre o responsável de serviços. Liguei na Secretaria de 

Serviços Públicos e o responsável é o Adolfo Santa Lúccia, mais conhecido como Fifo. 

Portanto, está respondido o requerimento do senhor. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

vereador lê a matéria em sua íntegra.) Sabemos que a EPO está prestando alguns serviços 

de capinagem em nosso município. Gostaria de saber os valores despendidos com essa 

terceirização. Está escrito no requerimento. Quero saber o valor que está sendo pago para 

essa empresa. O Jardim Raquel recebe esse tipo de serviço, mas outros locais não recebem. 

Várias ruas do Cubatão necessitam desse tipo de serviço. A obrigação do município está 

sendo terceirizada. O serviço não está sendo realizado adequadamente. Por esse motivo 

gostaria de saber os valores pagos. Não estou inventando. Qualquer pessoa pode solicitar 

uma cópia do requerimento. Sabemos que o Fifo é responsável pela pasta, mas ele designou 

um funcionário para tomar conta desse tipo de serviço. Obrigado.” DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00347/2015.- Requer oficiar a Secretaria de 

Cultura e Turismo, solicitando a planilha de gastos e notas fiscais para contratação do show 

"Transamérica" realizado em Outubro de 2014. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos 

Paulo da Silva. César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 


