
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de outubro 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, 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. 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, pela ordem, o 

Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade a 

suspensão do Pequeno Expediente em homenagem póstuma ao Sr. Salvador Gilberto 

Lima. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspende a sessão até às 20:30 horas. 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

solicita ao 1º Secretário para que faça a leitura das matérias constantes do Expediente. 

1º) Em discussão e votação a Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de 

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

Antonio Caio", aos 06 de Outubro 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 ao Requerimento de Licença. 2º) 

REQUERIMENTO Nº. 00375/2015.- Licença para tratar de assuntos particulares. 

Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º 

Suplente de Vereador do PSDB, Sr. DIONÍSIO CORADI FILHO, o Sr. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º 

Secretário para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo 

mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 3º) 

RELATÓRIO Nº. 007/2015.- Ata da Prestação de Contas do Poder Executivo, referente 

ao 2º quadrimestre do exercício de 2015, apresentada em audiência pública no dia 24 de 

setembro de 2015, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0083/2015.- Em que o 

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

Altera a redação do “caput” e inclui o parágrafo único ao Artigo 10 da Lei nº 3.050, de 

03/12/1998, alterada pela Lei nº 4.383, de 18/12/2008. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 5º) 

PARECER nº. 121/2015.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2015.- As Comissões 

de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência 

Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto 



Legislativo nº 07/2015, de autoria da Bancada da Situação, que "Dispõe sobre a realização 

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

Municipal de Itapira", bem como às Emendas Modificativas nº 01/2015 e 02/2015, de 

autoria dos Vereadores Rafael Donizete Lopes e outros e Maurício Cassimiro de Lima, 

respectivamente, são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de 

qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, nos termos do artigo 35 

do Regimento Interno da Casa, opinam pelo Arquivamento da Emenda Modificativa nº 

01/2015, pois as intenções dos autores, têm por escopo somente atrapalhar o bom 

andamento dos trabalhos da Sessão Solene, uma vez que seria impossível prestar uma 

homenagem, ainda que justa, a tantas pessoas indicadas, sem ao menos mencionar seus 

nomes. Ora, com a emenda apresentada, os nobres Vereadores tiram o brilho e a 

importância do evento, uma vez que serão homenageados pessoas que indubitavelmente 

representarão, dentro de cada categoria de trabalho, os demais servidores que direita e 

indiretamente contribuíram com a fundação e manutenção do Hospital Municipal de Itapira 

nestes 25 anos de funcionamento. Pelo arquivamento da Emenda Modificativa nº 01/2015. 

Pela aprovação, pois, do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2015 e Emenda Modificativa 

nº 02/2015. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMAM 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa 

de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador 

Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 

somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar 

na íntegra. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00346/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Salvador Gilberto de Lima. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 

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

06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00347/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Pinheiro Leme. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Gilberto de Oliveira Pacheco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00349/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Reginaldo Faustino dos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00350/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Sinésio Topan. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00351/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ezídio Sabadini. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00352/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 



dos Anjos Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00353/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Orlandina Barbosa Raffi, mais conhecida como Landa. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00354/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Antônio Bueno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00355/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Hermínio Simões. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 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. 16º) Requerimento nº. 00355/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho, pelo transcurso de seu 80º aniversário de 

nascimento celebrado dia 05 de Outubro. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) 

Requerimento nº. 00356/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Marlene Alves Lima, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 05 de outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 18º) Requerimento nº. 00357/2015.- Voto de Congratulação com o estimado 

casal Sr. Benedito Paganini e Sra. Natalina Aparecida Soliani Paganini, pelas 

comemorações de 65 anos de enlace matrimonial. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) Requerimento nº. 

00358/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Sartori Cavenaghi, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de Setembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) 

Requerimento nº. 00359/2015.- Voto de Congratulação com as irmãs Sra. Hadassa 

Mandato e Sra. Angelina Lúcia Mandato pelo recente lançamento do livro póstumo do pai 

Jácomo Mandato "A Escravidão em Itapira". Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela 

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00360/2015.- Voto de Congratulação com o Circolo Italo Brasiliano XV di Novembro de 

Itapira, pelo recente lançamento do livro póstumo de Jácomo Mandato "A Escravidão em 

Itapira". Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano 

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



HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00361/2015.- Voto de Congratulação com 

os organizadores e participantes da 6ª Marcha para Jesus de Itapira. Autoria. Joilson Batista 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00363/2015.- Requer a Mesa, oficiar a 

Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, para que informe este Plenário, se as contas 

do Prefeito José Natalino Paganini referente ao exercício de 2013 já se encontram no 

Legislativo. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva e César Augusto da 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 363/2015. Rejeitado menos três votos dos 

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

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa 

noite a todos. A rejeição foi em função das contas não estarem presentes nesta Casa. Elas 

não chegaram. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento 

nº. 00364/2015.- Moção de Repúdio com a Administração Municipal, pela doação à UIPA 

de um terreno não pertencente a municipalidade, objeto de litígio judicial. Autoria. Rafael 

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

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Acho que 

chegou o momento de analisarmos o que foi votado nesta Casa de Leis. Seria com relação 

ao projeto que doava uma determinada área particular para a UIPA. Para corrigir uma 

distorção e uma cachorrada que o prefeito Paganini fez com relação a esse projeto de lei, 

nada mais justo do que repudiarmos. O projeto entrou nesta Casa com o artigo 47 em sua 

mensagem. O mesmo foi encaminhado diretamente para as comissões e acabou retornando 

para o plenário. Votei favorável naquela época porque todas as comissões exararam parecer 

jurídico constitucional e legal. Devemos corrigir uma cachorrada do prefeito e uma enorme 

falha das comissões desta Casa de Leis. Votamos e a promotoria anulou a referida lei. De 

todo esse imbróglio, somente se salva a UIPA. Ela foi envolvida junto à promotoria por 

uma falha vinda do Executivo e, principalmente, por uma falha das comissões desta Casa. 

Então, peço para que os vereadores analisem. Caso votarem contra, vocês estão sendo 

coniventes com essa distorção vinda do Executivo. Se vossas excelências repudiarem, 

cobrem o Executivo. A falha começou na Prefeitura. 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 06 de 

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

00365/2015.- Voto de Congratulação com o estimado casal, Sr. Rodolfo Schneider e Sra. 

Ana Teresa Miranda Schneider, pelos 25 anos de casamento. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) 

Requerimento nº. 00366/2015.- Voto de Congratulação com o estimado casal, Sr. José 

Fioravante Citrângulo e Sra. Maria Bandieri Citrângulo, pela comemoração de Bodas de 

Ouro, ocorrida dia 25 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00367/2015.- 

Voto de Congratulação com os moradores do bairro Antônio Assad Alcici, em nome de 

Maria Aparecida Rodrigues, pelas festividades em comemoração aos 23 anos de existência 

do bairro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00368/2015.- Oficiar à direção da 

Viação Itajaí, solicitando a instalação de um ponto de ônibus coberto na Praça José Soares, 

na Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00369/2015.- Oficiar à 

direção da EPPO Ambiental, solicitando que a empresa aumente os dias de coleta de lixo 

no Loteamento "José Casimiro Rodrigues". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00370/2015.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Defesa Social, solicitando a 

instalação de placas denominativas das ruas do Loteamento "José Casimiro Rodrigues". 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00371/2015.- Requer a Mesa, informações do Projeto 

de Lei nº 62/2015, que dispõe sobre a carteira funcional dos vigias, que encontra-se parada 

além dos prazo nas Comissões Permanentes desta Casa de Leis. Autoria. Marcos Paulo da 

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

noite a todos. Não precisaríamos entrar com esse requerimento nesta Casa, mas, 

infelizmente, as comissões não exararam parecer ao projeto de lei. É uma forma de ajudar 

nossos vigias. Muitas vezes os vigias estão trabalhando nas creches, mas acabamos não 

sabendo quem é. Vários locais de nossa cidade estão sem vigias. Quando existe a presença 

de um vigia em determinado local a população acaba estranhando a presença do mesmo. 

Devido a esse problema muitos cidadãos acabam chamando as autoridades. Caso esses 

trabalhadores tivessem uma carteira profissional de identificação problemas desse porte 

seriam sanados. A Prefeitura já tirou fotos dessas pessoas há mais de 8 meses, mas até a 

presente data nada foi feito. Entrei com o projeto de lei, mas o mesmo se encontra 

arquivado. Peço a Mesa Diretora para que tome alguma providência. As comissões não 

estão funcionando adequadamente nesta Casa. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00372/2015.- Requer do Sr. 

Prefeito, informações sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00373/2015.- Moção de Repúdio ao 

Governo Federal pelo corte de recursos do "Sistema S" no pacote de ajuste fiscal. Autoria. 

Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de 



agradecer a diretora e dizer que batalhamos muito para conseguirmos essa escola. Fomos 

muitas vezes para São Paulo. O vereador Carlinhos pode confirmar essa situação. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Senhor 

presidente, é lastimável esse governo. Eles estão cortando um dos recursos mais 

importantes. Eles estão cortando a base da Educação. Aonde vamos chegar com esse 

governo? Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 34º) Requerimento nº. 00374/2015.- Requer oficiar a Secretária Municipal de 

Saúde, para que informe a esta Casa, os critérios adotados para o agendamento de consultas 

ortopédicas na Rede Básica de Saúde. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela 

ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00277/2015.- Sugere doação de uma nova área da municipalidade para construção da nova 

sede da União Internacional Protetora dos Animais (UIPA). Autoria. Rafael Donizete 

Lopes. Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00278/2015.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de nossa cidade de Leontina Machado de Almeida. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) 

Indicação nº. 00279/2015.- Sugere recapeamento asfáltico e melhorias na Rua Sizi Vieira 

Cintra, Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00280/2015.- Sugere recapeamento 

asfáltico na Rua Pedro de Almeida, Jardim Lindóia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 

de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 

00281/2015.- Sugere instalação de playground no bairro Antônio Assad Alcici, próximo ao 

mini campo de futebol. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00282/2015.- Sugere reparos no 

sistema de iluminação do jardim localizado entre a Av. Benedito Bataglini e a Rua Prefeito 

João Ribeiro Pereira da Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00283/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, destinar os recursos arrecadados com a venda de lotes no Jardim Guarujá, para o 

pagamento de empréstimos adquiridos pela atual administração. Autoria. Marcos Paulo da 

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

aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 

00284/2015.- Sugere medidas que permitam a restauração do Cruzeiro situado em Barão 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 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: 43º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SG-DAO nº 314/2015: Votos e cumprimentos aos Vereadores deste Legislativo 

devido ao transcurso do Dia do vereador em 01 de Outubro de 2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 44º) Tribunal Regional Federal da Terceira Região: Convite para 

a solenidade de Inauguração do novo prédio do Fórum Federal e Instalação da 1ª Vara 

Federal com Juizado Especial Federal Adjunto da 27ª Subseção Judiciária do Estado de São 

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

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) 

ASCORSI: Convite para o evento de finalização do patrocínio da Petrobrás conforme 

programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) CPFL: Solicitação para 

que sejam incluídas na LOA as informações e/ou valores decorrentes do consumo de 

energia elétrica. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 47º) Maria Angela Basiloni da Cruz: 

Solicitação de colaboração para a festa da ONG do Jardim Raquel. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Câmara Municipal de Osasco: Encaminha Moção de 

Repúdio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro 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 

segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0012/2015.- 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite. Esse projeto onde estamos abrindo mão 

de um terreno em nosso município... Vender em uma crise. Fiz uma indicação para que o 

dinheiro desses terrenos seja investido em algum lugar que gere lucros para a 

municipalidade. Seria uma forma de pagar os financiamentos que o Executivo vem 

fazendo. Estamos abrindo mão de bens que poderiam pagar algumas parcelas desses 

empréstimos. Somente para a construção de uma barragem foram mais de 17 milhões. 

Vamos vender esses terrenos em um momento de crise, mas quando os mesmos serão 

pagos? Sabemos que o pessoal está pagando menos devido a essa enorme crise financeira. 

Acredito que a Prefeitura perderá dinheiro. Quem será prejudicado? Será a futura 

administração. Atualmente a administração vigente está olhando apenas no hoje e se 

esquecendo do amanhã. Falamos sobre o aumento do ISSQN, mas a situação está difícil. 

Não temos muita arrecadação. Devemos trabalhar com o pé no chão. Gostaria de pedir aos 

nobres vereadores para que votem contrário. Estaremos desfazendo de terrenos de 

propriedade da população. A administração está emprestando e usando o dinheiro. Quando 

acabar, de onde vamos tirar mais dinheiro? Em minha opinião, a administração está 

querendo quebrar. Como você quebra uma empresa? Quebramos mexendo em seu capital 

de giro e em seus investimentos. Caso esses investimentos forem vendidos, a empresa não 

conseguirá pagar seus funcionários. A Prefeitura ficará igual às empresas que abrem 



falência. Os funcionários públicos podem ser prejudicados. É uma situação que somente 

vem a prejudicar o município. Será que é necessária a venda de todos os bens? Alguns 

locais estão abandonados pela administração. A administração deve manter os terrenos 

limpos. Outros terrenos possuíam cercas danificadas. Deve haver algum planejamento para 

que esse dinheiro seja investido em outra situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Dionísio Coradi Filho: Você acabou de falar que o prefeito não sabe o que vai fazer com o 

dinheiro. O prefeito foi eleito e recebeu um cheque em branco do povo. Não estou 

entendendo. Vossa excelência conhece o local. Os lotes podem ser vendidos. Com a venda 

dos lotes a área será muito bem aproveitada. Os lotes são bons. Muita coisa pode ser feita. 

O prefeito recebeu o aval da população e você sabe disso. Não acreditar em ninguém, fico 

muito admirado. Você sabe que o nosso prefeito é uma pessoa séria. Ele vai direcionar o 

dinheiro para onde é necessário. Acho que vossa excelência não acredita em nada que a 

administração faz... Continuando o orador: Como foi falado que a população deu um 

cheque em branco para o prefeito, gostaria de dizer que discordo dessa situação. Na 

campanha eleitoral o prefeito disse uma situação e não saiu um terço do prometido. 

Lembro-me que estava no palanque. É revoltante. O tempo passa, pois as eleições estão 

chegando. Caso essa administração não conseguir ganhar, acredito que a mesma deixará 

muitas dívidas para o município. Estão querendo quebrar a próxima administração. 

Empréstimos foram realizados. A administração não ganhou um cheque em branco da 

população. Gostaria que o dinheiro fosse investido na Saúde. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

Diante dessa conversa, na semana passada gerou certa dúvida quanto a legalização desses 

terrenos. Fui atrás dessas informações. Em 2001 a lei 3.326 autorizava a desafetação e 

doação da área. O seu artigo 1º estabelece que é desincorporada da classe de bens de uso 

comum do povo, passando a incorporar-se na classe de bens dominicais ou disponíveis à 

área abaixo. Depois vem a descrição da área. Em 2001 essa área foi cedida ao Sindicato dos 

Metalúrgicos para a construção da sede. Isso está registrado em cartório. Em 2006 o antigo 

prefeito revogou a lei. Ficam revogados os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da lei. O artigo 2º 

autorizava a doação da área, o 3º era o objeto da área, o 4º seria o prazo de 12 meses, o 5º 

eram as obrigações e o 6º eram as despesas decorrentes das escrituras. Ele não citou o 

artigo 1º que é desincorporado da classe de bens e uso comum do povo. Esse terreno está 

dentro da legalidade. O prefeito não está fazendo nada em desacordo com a lei. Quanto ao 

que o prefeito vai fazer com o dinheiro, ele é o administrador. Se o vereador não quer 

afirmar que foi dado um cheque em branco para ele, gostaria de dizer que ele foi eleito. As 

coisas mudam. Tanto mudou que o vereador estava conosco e agora não está. O que foi 

prometido no passado está se tentando cumprir. Não podemos fechar os olhos em relação as 

coisas que estão presentes. As coisas são dinâmicas. Administrar uma pequena empresa é 

difícil. Imaginem como é administrar uma Prefeitura. Não podemos imaginar que 100% do 

que está nesse papel será 100% cumprido em apenas 4 anos. Devemos levar em 

consideração as mudanças. Posso mudar de partido como vossa excelência mudou. Não sei 

se o senhor foi expulso, pois não participei dessa reunião. O senhor mudou de situação para 

a oposição. É o seu direito. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva: Como fui citado que fazia parte da administração e atualmente não 



faço mais parte do grupo... Não sai do partido. Ainda faço parte do partido PRB. Lembro-

me que em uma sessão extraordinária foi lida uma carta de expulsão. Não me reconhecia 

como integrante do grupo da situação, presidente. Quero deixar bem claro, pois foi feita 

uma sessão extraordinária para a minha expulsão... Continuando o orador: Acho 

importante analisarmos desde o início. Como foi falado em promessas de campanha e em 

cheque em branco, acho que devíamos abrir um leque para chegarmos a um denominador 

comum. O Paganini, em seus primeiros 100 dias de mandato, disse que estava tendo 

dificuldade em lidar com o que é público. Ele veio da iniciativa privada. Em minha opinião, 

acho que ele ainda não conseguiu falar para a população itapirense que ele é o chefe do 

Executivo do município de Itapira. Se foi dado um cheque em branco, acredito que seria em 

relação a isso. Justificar o que não foi feito até a presente data merece muita consideração. 

O que o vereador Marcos Paulo disse anteriormente deve ser levado em consideração. 

Estamos loteando o patrimônio público para cobrir possíveis pendências financeiras que 

essa administração não mostra. Já falamos sobre o orçamento. É um orçamento que está 

crescendo vegetativamente. De um orçamento de 292 milhões, 47,5 milhões é dinheiro 

vindo de financiamentos. É uma enorme irresponsabilidade vir a público e falar que vai 

vender 12 lotes no Jardim Guarujá sem ao menos falar para a população onde o dinheiro 

será investido. Está dando um cheque em branco, Dionísio, mas da mesma forma que as 

promessas de campanha não foram cumpridas durante essa administração, essa Casa é 

apenas carimbador daquilo que vem da Prefeitura. Pergunto para vossa excelência: Como 

vou acreditar no Paganini se ele mandou um projeto de lei a esta Casa que foi revogado 

pela Promotoria? O terreno não era da Prefeitura. Vamos levar a sério. Venderam os lotes 

do Brás Cavenaghi, mas cadê o dinheiro? Não pagaram fornecedor. O senhor sabe me 

explicar para onde o dinheiro vai? O Tribunal de Contas do Estado é um órgão sério e que 

tem uma enorme respeitabilidade. É o mesmo Tribunal que o Maurício afirmou que era um 

órgão de expectador. É nesse sentido. Estamos cobrando explicações em relação aonde o 

dinheiro será aplicado. Existiu um cheque do Paganini no SAAE que nem ele próprio 

conseguiu explicar. Voto contra porque não aprovamos aquilo que não sabemos. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIONÍSIO CORADI FILHO: 

“Boa noite a todos. Acho que tudo é bonito quando os assuntos são distorcidos. Primeiro, 

somos até grato ao senhor, pois nos ajudou a eleger o Paganini. Ficamos honrados com 

isso. Você querer tumultuar o assunto falando de outras situações, você não está correto. 

Aqui está sendo vendidos lotes no Jardim Guarujá. Caso construírem residências, acredito 

que ficará melhor. Será vendido para que o bairro possa se desenvolver. Não estou em 

todas as sessões como vocês estão. Estou vindo aqui para substituir alguém. Temos o 

Tribunal de Contas. Esse dinheiro vai entrar na Prefeitura e alguém vai fiscalizar. Confio no 

Paganini. Serão prestadas contas, meu amigo. Esse dinheiro será destinado a nossa 

população. Vamos beneficiar as crianças, idosos ou até mesmo a UIPA. Dizer que o 

Paganini vai vender e não vai saber manusear o dinheiro, desculpe-me, pois não é verdade. 

Podem errar em algumas coisas e não satisfazer o senhor, mas você não tem a sensibilidade 

e o amor que ele possui. O senhor está errado. Não posso concordar. Voto favorável... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: O vereador disse que o dinheiro 

pode ser aplicado em várias situações. Uma coisa que me estranha é ver uma reportagem 

alegando que uma ex-servidora, que recebeu o perdão de uma dívida de 1,8 milhões, está 



querendo seu dinheiro. Tenho medo desse dinheiro ser usado para pagar essa conta... 

Continuando o orador: Imagine se todos pensassem como você. Acredito que não seria 

feito nada em nossa cidade. A situação é outra. Estamos dispondo de lotes e o Paganini vai 

colocar a disposição da população. Temos que confiar nisso. O imóvel está parado. Não vai 

atrapalhar ninguém. Somente beneficiará a população e a circulação do dinheiro... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Respeito o posicionamento de vossa 

excelência, mas não admito que vossa excelência me diga que sou insensível. Tenho meu 

ponto de vista. Como vou acreditar em um prefeito que não sabe o que é da 

municipalidade? Se o senhor conseguir me convencer em relação a isso, eu agradeço 

imensamente. É a primeira oportunidade que tenho para falar com você. O que o senhor 

falou em três minutos, muitos não falaram em três anos. Parabenizo a postura de vossa 

excelência... Continuando o orador: Dr. Rafael, o imóvel que se negociou com a UIPA 

está legalmente constituído e foi passada a escritura para a mesma no Cartório do Maurício. 

Não adianta vocês dizerem que o prefeito deve doar outro terreno para a UIPA se eles não 

devolveram aquilo que o prefeito doou. Foi passado no Cartório do Maurício. Não sabia 

que vossa excelência tinha esse pensamento de nosso prefeito. São alguns lotes que podem 

favorecer as nossas creches, idosos e crianças. Tudo acontece no momento certo. Aprovo o 

projeto. Tenho certeza absoluta que vossa excelência vai chegar aqui e dizer o seguinte: 

“Venderam os lotes e gastaram muito bem o dinheiro.” Vossa excelência vai saber onde 

será gasto o dinheiro. Não se preocupe. Serão prestadas contas. Vossa excelência está nesta 

Casa para cobrar. Não acreditar em nada, não é meu perfil. Vamos confiar em alguém. 

Vamos ajudar a administrar. Vocês devem fazer isso. Tudo é do contra. As coisas não são 

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

Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 12/2015. 

Aprovado em segunda votação menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO EM 

SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DIONÍSIO 

CORADI FILHO: “Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui nesta noite. O 

Maurício não está aqui devido ao falecimento de seu pai. Gostaria de substituí-lo em um 

momento de festa, mas todas as famílias passam por momentos difíceis. Gostaria de 

salientar uma situação ao Carlinhos Sartori. Que bom que você se lembra de todos. Foi uma 

ideia muito boa. Queria me dirigir ao meu amigo Wilsinho. Lembro-me de você pelos 

corredores da Prefeitura. Conheço você há muitos anos. Realmente você merece suas férias, 

mas não pare de trabalhar. Você é muito capaz. O município precisa de seus serviços. Cabe 

ressaltar que você é capacitado. Você sabe disso. Fico muito feliz em dar meus parabéns. 

Que Deus lhe dê muita saúde e paz. Décio, parabéns a você também por se lembrar do 

Wilsinho. Fico muito grato. Queria agradecer a todos pela acolhida que tive nesta Casa. 

Fiquei muito satisfeito. Vale lembrar que estou por fora até mesmo do Regimento Interno. 

Para que não cometamos nenhuma gafe, deixei de falar algumas situações. Não poderia 

deixar de agradecer a imprensa. Estou muito grato por estar nesta Casa. Wilsinho seja feliz. 



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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 345/2015. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Queria parabenizar o Wilsinho. Também conheço você há muitos anos. 

Não podemos falar a idade porque fica chato. Várias pescarias e tudo mais. Durante esses 

anos que fiquei na Secretaria de Administração, sempre que precisei, você disponibilizou 

ajuda. Parabéns pela aposentadoria. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Queria parabenizar o Wilsinho. Cumprido o dever. 

Tive o privilégio de trabalhar junto de você. Desejo tudo de bom e que Deus lhe dê muitos 

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

FELICIANO: “Wilsinho, queria te dizer que o maior tesouro que você possui é a sua 

família. Nesse momento compartilho essa alegria junto a você. Parabéns e felicidades. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns. Em todos os setores que 

você trabalhou na Prefeitura, posso dizer que você sempre foi humilde em nos atender. Por 

esse motivo que tiro o chapéu para você. É uma pequena homenagem. Obrigado.” 

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

06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Peço o voto 

favorável dos demais pares. É uma forma de sabermos até onde a EPO está realizando os 

serviços na administração. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 346/2015. 

Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

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

PAULO DA SILVA: “Coloquei a matéria e votei favorável porque acabamos de dizer que 

o papel do vereador é fiscalizar. Essas dúvidas vão ficar. Seria uma forma de sanar as 

dúvidas da população. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 347/2015. 

Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete 

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

DONIZETE LOPES: “Fico imensamente preocupado porque o vereador vem a esta 

tribuna e discursa que o papel do vereador é fiscalizar. Um minuto depois o vereador rejeita 

um pedido de informação. É deplorável.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

DIONÍSIO CORADI FILHO: “Não é nada deplorável e nada demais. Conheço bastante a 

questão dos imóveis. Voto em conjunto com a minha bancada porque não conheço a 

matéria do vereador. Não vou me aprofundar porque não estarei presente nesta Casa em 

outras sessões. Tenho o direito, Dr. Rafael, de votar contra a sua matéria também. É uma 

matéria que não me aprofundei. Não que a sua matéria e do vereador Marcos deixem de ser 



importantes. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Sendo assim, acho mais bonito ter se abstido do voto. Desse modo, você não 

votaria nem a favor e nem contra a matéria. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00359/2015.- Voto de 

Congratulação com as irmãs Sra. Hadassa Mandato e Sra. Angelina Lúcia Mandato pelo 

recente lançamento do livro póstumo do pai Jácomo Mandato "A Escravidão em Itapira". 

Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JULIANO 

FELICIANO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00360/2015.- 

Voto de Congratulação com o Circolo Italo Brasiliano XV di Novembro de Itapira, pelo 

recente lançamento do livro póstumo de Jácomo Mandato "A Escravidão em Itapira". 

Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JULIANO 

FELICIANO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00361/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes da 6ª Marcha para Jesus de 

Itapira. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00364/2015.- Moção de Repúdio com a Administração 

Municipal, pela doação à UIPA de um terreno não pertencente a municipalidade, objeto de 

litígio judicial. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva e César Augusto da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00367/2015.- Voto de 

Congratulação com os moradores do bairro Antônio Assad Alcici, em nome de Maria 

Aparecida Rodrigues, pelas festividades em comemoração aos 23 anos de existência do 

bairro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00372/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a criação do Conselho 

Municipal da Juventude. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 

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

aos 06 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00374/2015.- Requer oficiar a Secretária Municipal de 

Saúde, para que informe a esta Casa, os critérios adotados para o agendamento de consultas 

ortopédicas na Rede Básica de Saúde. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Com 

referência ao requerimento, procuramos as informações junto a Secretaria da Saúde a 

respeito de como estão sendo providenciadas as questões das escalas ortopédicas. O médico 

ortopedista, em função de uma liminar concedida, não pode ser afastado, seu cargo não 

pode ser extinto e não pode ser transferido. Na realidade ele não foi afastado. Hoje existem 

seis médicos ortopedistas. Não preciso citá-los. Eles atendem de segunda a sexta. Um deles 

atende nos finais de semana. Essa referida matéria dotada pela Secretaria de Saúde foi uma 



recomendação jurídica em função de dois processos que foram abertos. É recomendado 

pela área jurídica que se faça algumas alterações enquanto se procedem as averiguações dos 

processos e dos tramites legais. Essa situação foi verificada em função disso. É uma 

recomendação jurídica. Qualquer servidor que, por algum motivo, tenha recebido um 

processo, seria uma recomendação jurídica. Até que se proceda toda a análise, possíveis 

adequações podem acontecer. Esse doutor médico que faz atendimentos aos sábados e 

finais de semana fará os atendimentos de segunda à sexta feira. Seria o médico Dr. Rafael. 

Não quero misturar política com atendimento. Em relação ao ambulatório de ortopedia, 

todas as pessoas que são encaminhadas receberão atendimento necessário. Essa pessoa do 

sábado fará esse trabalho. Quanto a algumas situações que foram colocadas, o SUS não dá 

prerrogativa para que o munícipe escolha o médico. Caso formos atendidos na Santa Casa, 

haverá a necessidade de um plano de saúde ou o pagamento da consulta. Posso 

evidentemente ligar e perguntar qual médico que está atendendo. Todos os 

encaminhamentos via CAIS e agendamento ambulatorial serão atendimentos pelo médico 

de plantão. Um exemplo claro são os médicos do Programa Saúde Familiar. A pessoa mora 

naquela localização e será atendida pelo médico da mesma região. O agendamento continua 

no mesmo critério anterior, ou seja, o médico de plantão dos finais de semana estará 

cobrindo esse atendimento de segunda a sexta feira. Os demais médicos continuam 

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

DONIZETE LOPES: “Fiz um requerimento para um assunto, mas o nobre vereador 

Carlão trouxe à tona minha posição como médico do Hospital Municipal. Como vossa 

excelência falou dos processos administrativos, causa-me uma enorme estranheza você 

estar no posto de trabalho, receber uma notificação por medida administrativa e ter um 

paciente da rede básica. Somente para vossa excelência ter ciência, fui tomar ciência desse 

PAD na data de hoje. Estamos discutindo sobre o dia 05/10. Causa-me uma enorme 

estranheza você tomar ciência de um PAD e receber no dia 06, mas no dia 05 não receber a 

notificação. Então, as determinações tem que ser cumpridas, mas que seja franco com a 

população. Não acho justo você sair nas ruas e as pessoas vierem ao meu encontro falando 

que minha agenda foi alterada e que o médico não estaria atendendo no Hospital. Existe 

uma enorme diferença. O maior penalizado é a população. O que me causa maior 

estranheza é o fato de uma medida administrativa, na qual não fui comunicado para tomar 

ciência, via jurídico da Prefeitura, somente chegar na data de hoje. O senhor como gestor de 

RH, tenho certeza que caso vossa excelência tivesse lá não seria dessa forma. É nesse 

sentido. As informações são pertinentes para esclarecer à população. Um vereador desta 

Casa é testemunha, pois atendi os casos de fratura e meu amigo Dionísio Coradi Filho. 

Após sua saída, Dionísio, iria atender 20 pessoas de praxe. Fui pedir explicações para a 

Secretaria de Saúde e a mesma me informou que por medida administrativa a minha agenda 

estava fechada. Causa-me uma estranheza, como servidor e profissional, ser notificado 

somente na data de hoje em meu consultório às 17:09. Seriam dois processos 

administrativos. Pensaram antes, mas não pensaram no servidor e muito menos nas pessoas 

que estavam agendadas. É nesse sentido. Como fui citado pelo Carlos Jamarino, a situação 

deve ser explicada para a população. Recebi os dois PADs e vou justificar. Espero o bom 

senso da administração para que não faça isso novamente na ortopedia e nem em outra área. 

O serviço de saúde não para. Essas 20 pessoas não foram atendidas. São pessoas que estão 



aguardando há meses. Não acho justo penalizar a população. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. DIONÍSIO CORADI FILHO: “Boa noite a todos. Vou dormir 

sossegado, Rafael, porque gostei de sua postura de acatar a determinação da Prefeitura 

Municipal. O senhor está de parabéns. Como profissional, defendo-lhe, porque você é meu 

médico. Não podemos tirar os méritos e as qualidades. Quem tem valor, tem valor. Tenho 

certeza que o nosso líder vai levar ao nosso prefeito a respeito dessas 20 pessoas que não 

foram atendidas. Tenho certeza que o Carlos vai verificar essa situação. O senhor possui 

um encarregado. Estive no Hospital e não é à toa que estão festejando o aniversário de 25 

anos. Profissionais como o senhor são maravilhosos. Todos foram atendidos. Fiquei lá 

durante 2 horas e meia. Não quis passar à frente dos demais. O senhor vai responder. 

Cumpra sua parte. Essa é a postura. O senhor acatou e vai responder. Vamos tomar 

providências. Queria agradecer a todos vocês. Queria ressaltar um item. Seria sobre o nosso 

vereador Juliano. Ele é representante da raça negra. Ele esteve no Círculo Italiano para falar 

a respeito da raça negra e do Jácomo Mandato. Itapira tem um representante que não tem 

vergonha de falar. Ele foi elogiado. Parabéns. Tenho muitos amigos queridos da raça 

negra... Aparte concedido ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Agradeço a colocação de 

vossa excelência. Realmente falar em público não é fácil. O senhor sabe muito bem que não 

basta somente discursar. Existe a necessidade de um punho familiar, de caráter e de Deus. 

Deus nos comanda. Obrigado... Continuando o orador: Muito obrigado a todos. Desejo a 

todos um bom trabalho. Sempre que necessitarem estarei à disposição para cumprir com as 

minhas obrigações. Fiquem com Deus. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 

seguinte: “Tive o prazer de trabalhar 8 anos com o vereador Dionísio. Conheço a postura 

dele. Na época ele foi líder e defendeu muito abacaxi. Parabéns. Aprendi muito com vossa 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 374/2015. Rejeitado menos 

três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Outubro 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. 


