
ATA DA 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 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, 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho nesse Pequeno 

Expediente para abrir uma explanação com relação a mais um fato de tamanha relevância 

junto a municipalidade. Já tivemos há alguns meses a prisão de um falso médico na cidade 

de Mogi Mirim que trabalhou e deu plantão no Pronto Socorro do Hospital Municipal pela 

empresa terceirizada, da qual houve a licitação no município. Agora nas últimas semanas 

mais um falso médico foi preso no interior de Minas que trabalhava no Hospital Municipal 

e respondia pela coordenação médica da empresa junto aos demais médicos de nosso 

município. Respondia pelo nome de Dr. Naas Adonias Carvalho de Assis. Na verdade, 

chama-se Bertino Rumarco da Costa e encontra-se preso na cidade de Mairinque. Então, 

havíamos aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis dois requerimentos: Um de autoria 

desse vereador que vos fala, nº 84/2015, que pedia informações do processo licitatório e do 

contrato com a empresa responsável pela terceirização dos médicos do Pronto Socorro do 

Hospital Municipal de Itapira. Foi aprovado no dia 5 de maio de 2015 por todos os 

vereadores desta Casa, inclusive pelos vereadores da situação. Outro requerimento anterior 

é datado de 7 de julho de 2015, assinado pelos vereadores Marcos Paulo da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e César Augusto da Silva, pedindo informações junto a Secretaria de Saúde 

para designar a esta Casa de Leis sobre quem fora diretor técnico do Hospital Municipal no 

Pronto Socorro nos anos de 2013, 2014, 2015 e que enviasse cópia do Jornal Oficial do 

Município a respeito da data de nomeação, pois é um cargo de livre nomeação do prefeito. 

Pois bem. Tendo aprovado esses dois requerimentos e diante da gravidade do ocorrido 

pedimos informações na data de hoje, sendo que informamos o prefeito municipal através 

de um ofício, além do Conselho Municipal de Saúde, Promotoria Pública e Tribunal de 

Contas do Estado com relação a esses episódios. Falsos médicos que trabalharam e 

respondiam pela coordenação médica do Pronto Socorro foram presos. Dinheiro púbico foi 

pago a esses supostos médicos através da empresa, pois saiu dos cofres da Prefeitura e 

queremos informações com relação a isso. Pedimos imensamente para que a administração 

nos auxilie e traga mais informações. Os dez vereadores aprovaram dois requerimentos e a 

Secretaria Municipal de Saúde não nos informou nos prazos regimentais. Então, nesse 

sentido, queremos abertamente fazer um pedido para a administração municipal para que 

informe primeiramente a nós e principalmente a população itapirense. Muita gente passou 

por esses supostos médicos e não sabemos se alguém foi a óbito, se algum atestado de óbito 

foi assinado por esses falsos profissionais... Nas cidades nas quais esses supostos médicos 

trabalharam ocorreu uma operação do Ministério Público, da Polícia Civil e Militar, 



chamada de operação Placebo, que pegou uma “quadrilha de falsos médicos” no interior 

paulista. Esperamos que a administração nos mostre claramente o que ocorreu com relação 

a esses fatos em nosso município. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA “Boa noite a todos. Venho nesta Casa e vou mostrar um 

vídeo que foi feito ontem... Muitas pessoas não tiveram acesso ao Jornal EPTV 1ª Edição 

de Campinas. A EPTV Campinas veio na cidade de Itapira para registrar um caso. 

Novamente telas estão mostrando coisas negativas da cidade. O meu sonho seria a TV vir 

aqui para mostrar as coisas positivas, mas nesta Casa já fiz o pedido e infelizmente a 

administração não atendeu, presidente. Então, com toda essa demora a EPTV esteve em 

nosso município. (A seguir, é apresentado o vídeo para todos os vereadores e público 

presente). É triste vermos isso nas redes regionais. Nós cobramos e já pedi em 2014 uma 

ponte de alvenaria. É um pedido do CONSEG. Dessa forma, a polícia também poderá 

transitar com as viaturas. Sabemos que existem pessoas boas e ruins. Isso existe em todos 

os bairros, principalmente no centro da cidade. Com essa ponte, o problema já teria sido 

solucionado. O Governo Estadual disponibilizou mais de 50 pontes de alvenaria, mas 

Itapira não foi contemplada com nenhuma. É a mesma sigla partidária do vereador, além de 

um deputado. O segundo gravame foi que já pedi, mas infelizmente a administração não 

atendeu a melhoria. Há mais de duas semanas já usei do Pequeno Expediente para relatar o 

problema. Há pouco tempo protocolei um pedido no SAAE, pois o esgoto estava correndo 

debaixo dessa ponte. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Gostaria de destacar e deixar registrado 

um histórico do Tribunal de Contas que foi amplamente divulgado pela imprensa nesse 

último final de semana. Ela se refere ao índice de efetividade da gestão municipal 

elaborada, pesquisada e avaliada pelo Tribunal de Contas. Gostaria muito de destacar isso 

aqui por um motivo muito simples: No lançamento dessa nova gestão e a maneira de se 

fazer esse levantamento houve uma enorme expectativa dos municípios e de como seriam 

avaliados. Sem dúvida seria uma enorme ferramenta para que o município tomasse 

conhecimento sobre a situação que ele tem que manter e o que tem que melhorar através de 

avaliações e auditorias técnicas. O índice de efetividade da gestão municipal nada mais é do 

que um índice de desempenho da corte e das contas públicas que são compostas por 7 

índices setoriais. Seria o índice da Educação que mede uma série de quesitos específicos 

com focos e aspectos relacionados a infraestrutura escolar. O índice da Saúde com ênfase 

nos processos realizados pelas prefeituras relacionados a atenção básica, equipe de saúde 

família, Conselho Municipal de Saúde e atendimento a população. O índice de 

Planejamento verifica a consistência do que foi planejado e a efetivação executada. O 

índice Fiscal verifica a gestão por meio da análise da execução financeira e orçamentária. O 

índice Municipal do Meio Ambiente mede o resultado das ações relacionadas ao Meio 

Ambiente que impacta a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. O índice municipal de 

Proteção ao Cidadão mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção 

aos cidadãos. O índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o 

conhecimento e o uso dos recursos e tecnologia da informação em favor da sociedade. É 

importante destacar as faixas de resultados. Quando eles elaboraram uma fiscalização, 

evidentemente é através de informações prestadas pelos próprios municípios e depois eles 

vem fazer a auditoria in loco dentro de uma análise ampla. A nota A significa altamente 



efetiva, ou seja, o IGM com pelo menos 90% da nota máxima e no mínimo 5 índices com 

nota A. B + é muito efetiva, o B seria efetiva e o C baixo nível de adequação. Menor ou 

igual a 49,9%. Então, como o prazo é curto temos o índice da média dos 644 municípios do 

Estado de São Paulo com exceção da capital paulista, pois possui seu Tribunal próprio. O 

índice médio de todos os municípios ficou na média geral B. O índice geral do município 

de Itapira contendo todos esses setores ficou com B+. Nenhum município do Estado de São 

Paulo atingiu o A, ou seja, altamente efetivo. Itapira ficou com B+ dentro de 198 

municípios desses 644 municípios. Depois tivemos B com 406 municípios, ou seja, a maior 

parte dos municípios. Com C+ 30 municípios e com C 10 municípios. É importante 

destacar isso. Itapira, apesar de todas as dificuldades, está caminhando. Dentro desse 

aspecto como um todo também se levantou o índice Paulista da 1ª infância que destaca a 

capacidade do município em promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso as 

crianças menores de 6 anos. Itapira ficou no grupo 5 que seria o grupo alto. Está abaixo 

apenas do grupo 6 que seria muito alto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. CARLOS ABERTO SARTORI: “Boa noite a todos. O primeiro assunto a falar é o 

seguinte: Com a chegada das chuvas, e a Prefeitura se precavendo de alguma possível 

alteração dos córregos internos de nossa cidade, já estão em nossa cidade as máquinas que 

fazem a limpeza dos córregos. Então, tão logo, nessa semana já está para começar o 

serviço. Os córregos serão limpos. Já existe uma prevenção devido a esse tempo. A 

Prefeitura já requereu esse tipo de serviço para que, tão logo, possa ser prestado em nossa 

municipalidade. Gostaria de falar da festa da criança que aconteceu no Parque Juca Mulato. 

Foi uma enorme festa. Houve a participação de todas as secretarias da cidade. Acho que é 

importante, pois a população esteve presente no Parque Juca Mulato. Houve inúmeras 

atrações. Pude ver alguns vereadores participando da festa. Acho que foi muito boa. A festa 

agradou as pessoas. Parabéns ao nosso prefeito. Festa da criança tem que ser muito bem 

feita e essa, por sua vez, com a união das secretarias, foi grandiosa. O importante é que as 

crianças gostaram e aproveitaram desse dia maravilhoso. Falando em festa, gostaria de 

ressaltar a festividade do Jardim Raquel. A mesma transcorreu de forma bonita, tranquila e 

organizada. A população participou do evento. No domingo houve uma missa na igreja de 

Eleutério. Posteriormente ocorreu uma festa para todas as crianças do bairro. Atendeu as 

necessidades e as reivindicações do povo. A comunidade organizou e houve participação da 

Prefeitura. Ontem foi um dia muito bom na Recreativa, pois a diretoria organizou uma 

enorme festa. Muitas crianças participaram do evento. Mais uma vez parabenizo a diretoria. 

Uma notícia triste: Ontem uma senhora chamada Rosalina veio a falecer. Era uma pessoa 

muito querida. Há anos ela trabalhava na limpeza de túmulos. Deixou o marido chamado 

Onofre. Sempre esteve atendendo as necessidades da população. Deixo registrado meu 

sentimento de pesar a todos os familiares e amigos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Quero registrar 

meus pêsames ao colega Dr. Maurício pela perda do pai. Era uma pessoa muito querida que 

deixou saudades e boas lembranças. Não tenho matéria nova para discursar sobre elas. 

Temos boas notícias e bons planos para o pessoal do São Judas, mas acredito que temos 

pessoa mais gabaritada do que eu para falar sobre isso. Outro dia tivemos a comemoração 

dos 25 anos do Hospital Municipal. Recebi algumas críticas por estarmos fazendo festa em 

tempos difíceis. Todos sabemos e temos consciência que o Hospital trabalha com 



dificuldades, assim como tudo que enfrenta esta crise. Acho que devemos comemorar, pois 

não é toda cidade que possui um Hospital Municipal desse porte. Não podemos esquecer 

que os tempos difíceis vão passar e o Hospital Municipal vai continuar em pé. Nesse mês 

estamos intensificando a prevenção do câncer de mama. Seria o mês Outubro Rosa. O 

serviço de saúde já tem uma pesquisa constante na rede básica sobre o rastreamento de 

câncer de mama. Mesmo assim, a situação nos assusta com relação a quantidade de casos 

avançados. O câncer é uma doença indolente. Temos o péssimo costume de nos acostumar 

as mudanças que o nosso corpo apresenta. Com isso, deixamos para amanhã para procurar 

ajuda. Às vezes esse amanhã pode ser tarde demais. Também queria comentar sobre um 

dado. Às vezes fico sentado nesta cadeira e sinto que estamos sob metralha da oposição. 

Acho que a oposição exagera um pouco nesta metralha. Às vezes criam situações que não 

deveriam partir para a esfera política. Outro dia um gestor foi criticado porque ele 

estacionou um veículo de socorro em um evento. Isso teria resultado em alguns minutos de 

atraso de um caso isolado. Não quero tripudiar sobre a dor de quer que seja, mas acho que o 

gestor não fez nada de errado. Colocamos um veículo de apoio onde justamente esperamos 

problemas. A aglomeração de pessoas pode causar muitos problemas. Comentou-se sobre a 

Prefeitura estar vendendo terrenos em tempos de crise. Acho que queimamos as nossas 

reservas quando realmente precisamos dela. Estamos precisando justamente por causa da 

crise. Não iríamos vender esses terrenos caso não fosse a crise. Foi comentado que 

deveríamos manter os terrenos limpos. Não temos efetivo para isso. Então, pelo menos, que 

o particular faça uso desses terrenos e mantenha-os limpos. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiramente gostaria de agradecer os nobres pares pela homenagem feita ao meu pai. 

Agradeço tanto a situação como a oposição. Senti-me agradecido, lisonjeado e muito feliz. 

Então, gostaria de agradecer cada um de vocês pela homenagem feita ao meu pai. Em 

segundo ponto, queria começar pelo índice, Carlão. Chamou-me muita atenção o índice 

paulista da 1ª infância. É um índice muito importante. Itapira deve ser destacada em nosso 

meio regional. Itapira ficou com a septuagésima oitava colocação em mais de 600 cidades 

do Estado de São Paulo. É o Estado que tem as maiores concentrações de riqueza. É o 

Estado que tem o maior índice de desenvolvimento. A cidade de Mogi Mirim ficou em 188. 

São mais de 100 municípios à frente dela. Mogi Guaçu ficou em 466. São quase 400 

municípios distante de nossa cidade. Isso mostra que Itapira está bem. É o índice que 

mensura o desenvolvimento infantil. Ele mede, na verdade, por meios de dados estatísticos 

até os 6 anos de idade. Mede a parte de Saúde e Educação. Então, devemos elogiar esse 

lado e mostrar que nossa cidade está cada vez melhor, tanto na Saúde quanto na Educação. 

É a efetividade de um trabalho realizado de base. É um trabalho de ordem preventiva, seja 

na parte de Educação quanto na parte de Saúde. É muito bem vindo esse índice. Falando em 

Saúde, trago à tona aquilo que o vereador Rafael disse. Realmente nos preocupa. Concordo 

com ele na preocupação em relação aos falsos médicos. É uma profissão tão honrada e 

bonita que muitas vezes é usada mercantilistamente pelos próprios médicos. Hoje em dia é 

uma profissão usada por pessoas que nem médicos são. Pessoas estão usando a população 

para ganhar dinheiro. A municipalidade já tomou pé da situação e já fez aquilo que previa 

dentro da parte contratual. Vamos, juridicamente, atrás da empresa porque ela é 

responsável. Ela passou por um pregão e por um processo de licitação em que outras 



empresas também concorreram. Ela é responsável por essas pessoas que estavam 

ludibriando a população de forma geral. Essa empresa já foi notificada. Com toda certeza 

ela terá que pagar por esses danos. Não tenho precisão quanto a data da notificação, mas 

com certeza ela já recebeu a notificação. Em relação ao São Judas que foi dito nesta Casa, 

queria mostrar um pouco sobre o que no nosso prefeito está fazendo. Primeiramente o 

nosso prefeito esteve lá e construiu aquelas escadas novamente. Elas foram deixadas 

abandonadas pela gestão anterior. Foi feita uma reunião com os moradores para definir um 

plano audacioso. Seria a abertura do São Judas. Obviamente que essa ponte metálica 

também será reformada. Ela tem o seu valor. Isso aqui é trabalho de pessoa séria. Pessoa 

que quer desenvolver uma região de nosso município que estava deixada de lado e 

abandonada. Esse projeto foi debatido com os moradores na Casa da Criança, no qual 

também trouxe uma ata. Foi discutido sobre a abertura da Rua Milico para o novo conjunto 

habitacional que está sendo construído ao lado. Isso é trabalho onde, anos e anos de gestão 

anterior, nada foi feito. Era uma região abandonada de nosso município. O prefeito 

Paganini com muita coragem, força de vontade e humildade está conversando com os 

moradores e esse projeto já está em pé. Vai acontecer em nosso município. 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. Passamos aos Projetos de Lei. 1º) Projeto 

de Lei nº. 0084/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre denominação de logradouros públicos 

no Loteamento Residencial “Campo Belo”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0085/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

“Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Loteamento Residencial “Rancho 

Feliz”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo 

mais Projetos Lei passamos ao Parecer. 3º) PARECER nº. 122/2015.- Ao Projeto de Lei 

nº 83/2015.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura 

Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 

Lei nº 83/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 

acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 

matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais 

nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos 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 nº. 00362/2015.- Voto de Congratulação 

com a jovem itapirense Sabrina Candreva, eleita Bela da Torcida 2015. Autoria. Maurício 

Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 5º) Requerimento nº. 00376/2015.- Voto de Congratulação com o 

padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade católica de São Benedito, pelas 

festividades alusivas ao santo padroeiro. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento nº. 

00377/2015.- Requer oficiar o Secretário de Defesa Social, para que envie a Câmara 

relatório referente ao caso de vandalismo ocorrido no Centro Comunitário "Júlia Ruiz 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Presidente, venho com esse requerimento de nº 377 pelo 

fato de que é um descaso sobre o que acontece com o município. Há pouco tempo a 

administração foi lá e reformou, mas infelizmente não teve nenhum atrativo a mais para a 

população, deixando abandonado o Centro Comunitário. Então, presidente, isso onerou 

nossos bens. Infelizmente a população vai pagar o pato. Onde estão os vigias que estavam 

ali? Peço o apoio de todos os vereadores. É uma forma de tomarmos as medidas cabíveis e 

ajudar a administração. É uma forma de ajudar na fiscalização e fazer o bem público 

funcionar. Poucas atividades são realizadas no bairro. Quantas vezes foi utilizada a 

churrasqueira da associação? Gostaria de saber sobre a relação do dia. É uma forma de 

transmitir para a população sobre o que realmente aconteceu. Não é simplesmente uma 

pessoa chegar e quebrar para depois a administração arrumar. Não adianta arrumar caso não 

colocarem em prática. Vamos colocar para funcionar? Caso não colocarem para funcionar, 

fechem de uma vez. Não podemos deixar fechar um prédio público. Existe a necessidade de 

funcionar corretamente. A população paga imposto e deve receber o retorno. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 377/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores 

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

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com o órgão 

fiscalizador. Infelizmente a população do Bráz Cavenaghi e Hélio Nicolai vai ficar a 

mercê.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico 

imensamente preocupado juntamente com o vereador Marquinhos. Parece que a 

administração, Marquinhos, quanto mais quebrar o ente público, melhor. Depois vão 

consertar. É preocupante essa situação. O Bráz Cavenaghi e o Hélio Nicolai merecem uma 

resposta de quem votou contra. É um absurdo uma votação desse porte. Os nobres 

vereadores que fazem parte dessa administração deveriam cobrar. Lamentamos a votação 

da matéria. Tivemos um não da Prefeitura e um não dos vereadores da situação.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Íamos fazer a 

explicação em outro dia, mas como não houve esclareço que estivemos presentes. A 

administração não está abandonando. Estivemos nos reunindo com os moradores da 



localidade. Existe uma ação muito forte por parte da Prefeitura. Os moradores não estão 

abandonados como foi falado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Além de não estar abandonados, senhor presidente, como já foi 

visto in loco e conversado com o pessoal, esclareço que existe um trabalho de capoeira. 

Infelizmente existem atos de vandalismo. Nós repudiamos essa situação. A violência é de 

forma generalizada em todo o país. Deixar abandonado, jamais. A administração está 

presente para fazer os reparos. Desse modo, a população terá o local habilitado. Com toda 

certeza, estamos cuidando daqueles bairros e dos demais em nossa cidade. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “De forma 

alguma o espaço está abandonado. Houve uma ação de vandalismo. Uma pessoa que faz 

parte do bairro... Existem atividades de ginástica, futebol, dentre outros. A população está 

usando com frequência para a realização de aniversários e festas. Houve uma ação de 

vandalismo. O Secretário de Esporte esteve presente na localidade. Foi solicitado ao 

prefeito para que um vigia fique na localidade. O Diego Dragoni mora no bairro. Estamos 

levando várias atividades no bairro. Aulas de capoeira também são realizadas. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Queria falar 

para vocês que todos os bairros estão abandonados. Acho que vocês deveriam frequentar 

mais os bairros. Queria saber quando os vigias serão disponibilizados. Até a presente data 

não existe vigia em nenhum lugar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Tem que deixar bem claro que abandono é uma coisa. 

Vandalismo é outra. Pouco mais de um ano os vereadores estiveram na inauguração. O 

prefeito fez uma revitalização completa. Vamos diferenciar.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento nº. 00378/2015.- Requer oficiar a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando autorização para a limpeza de um 

tanque no Sítio Santo Antônio, no Cercado Grande. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A 

seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir 

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

Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 

Requerimento nº. 00379/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a construção de 

um viaduto na Rua Santa Terezinha, sobre a SP - 352. Autoria. Marcos Paulo da Silva. Não 

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

votação o Requerimento nº. 379/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste com esta Casa mais 

uma vez. Seriam informações sobre a construção do viaduto da Rua Santa Terezinha sob a 

SP 352. É um pedido que fiz nos anos de 2013 e 2014. Fiquei contente de ver no Jornal 

Oficial que não iriam somente fazer uma passarela, mas também um viaduto. Até a presente 

data nada foi feito. As informações são de fundamental importância. Obrigado.” A seguir, 

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

preocupado porque não sabemos o que o Paganini está fazendo na Prefeitura. Ele tirou 

fotos e colocou no Jornal Oficial do município. Fizeram a sondagem do solo. Tiraram fotos 

e tudo mais. Acho que o prefeito tem que parar de sonhar e acordar para a realidade. Por 

que foram fazer a sondagem? Falaram, através do órgão oficial, que a população seria 



beneficiada. Os moradores tem muita dificuldade. Não podemos aceitar propaganda 

enganosa. Os vereadores que votaram contra não precisavam passar por essa situação. 

Bastaria vir a público falar.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, senhor presidente, a oposição precisa entender 

como funciona. É um projeto que está na ARTESP. Ele é da Intervias. Qualquer projeto 

necessita de um projeto básico e executivo. A sondagem somente faz parte da elaboração 

de tudo isso. Não é do dia para a noite que se constrói um viaduto. Votamos dessa maneira 

porque sabemos do andamento da situação. Ele está dentro dos projetos. Obviamente não 

está rápido e existe uma crise em nosso país. Os vereadores da oposição precisavam 

conhecer como funcionam os trâmites verdadeiros da política.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento nº. 00380/2015.- Requer do Sr. Prefeito, 

que apresente informações a esta Casa de Leis, referente a Carta Convite nº 29/2015. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Gostaria imensamente de saber dessa administração qual a 

fundamentação dessa carta convite. Para que todos saibam, já foi trocado o piso. Foi 

colocado um piso sobre outro piso. Foi feito o acesso na parte do pré-parto. Gostaria de 

saber o porquê dessa carta convite, uma vez que o próprio líder do prefeito disse que todos 

os locais teriam acessibilidade. Agora vem essa carta dizendo: Contratação de empresa 

especializada com fornecimento de material e mão de obra para melhoria do acesso ao 

Centro do parto normal do 1º andar do Hospital. E a reforma que foi feita no pré-parto? Vai 

fazer outra? O que deu errado para a realização de outra reforma? Que acessibilidade é 

essa? Foi rejeitado o pedido desse vereador porque falava de acessibilidade em todos os 

locais de reforma. Sabemos que foi trocado o piso. Gostaria de saber se há algum erro 

porque o Jornal Oficial informa sobre a carta convite nº 29. No outro fala carta convite nº 

23. Foi em duas semanas diferentes. Espero que seja uma falha de digitação. Que seja 

justificado o porquê ter reformado e agora uma nova carta convite. 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 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento 

nº. 00381/2015.- Requer do Sr. Prefeito, que apresente informações a esta Casa de Leis, 

referente a Carta Convite nº 23/2015. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Olha que situação, vereadores. 

Você tem que fazer dois requerimentos, César, porque são duas cartas convites de nºs 23 e 

29. Falar o que, César. Outro dia você saiu... Vamos falar o quê? Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 381/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Justificativa de voto, Sr. 

Presidente. Vou ser breve. Quando falo que tem vereador que precisa conhecer mais, 

precisa mesmo. A carta convite nº 23, senhor presidente, não teve o número de empresas e 

o Tribunal de Contas solicita para que outro processo seja iniciado. O processo de nº 29 foi 

apresentado para 4 empresas. Quem ganhou foi alguma coisa Tec Art. Quando se fala em 

pré-parto, para mim é bem diferente do que parto normal. São setores distintos. O cerne do 



negócio é entender os trâmites. Se alguém quer ser prefeito, vereador ou alguma coisa na 

vida política, acredito que deve conhecer, no mínimo, os trâmites de como funciona.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vereador líder do 

prefeito, acho que o senhor não tem que jogar as coisas no ar para o futuro. Somos 

vereadores dessa legislatura. O senhor, simplesmente, tem que defender seu prefeito. 

Acorde para a realidade. O senhor está dentro de uma Câmara Municipal no dia 13 de 

Outubro de 2015. O senhor está totalmente fora de foco, vereador. Então, fale da 

administração sua. Não pense no futuro, pois não chegou, vereador. O futuro a Deus 

pertence. Acorde para a realidade.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) 

Requerimento nº. 00382/2015.- Requer do Sr. Prefeito, que apresente informações a esta 

Casa de Leis, referente a Concorrência Pública nº 04/2015. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 

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

“Concorrência pública e alienação de lotes comerciais localizados no Conjunto 

Habitacional Hélio Nicolai. Mais venda do patrimônio público. Bráz Cavenaghi, Jardim 

Guarujá e Hélio Nicolai. Até onde vamos chegar? Daqui a pouco, Marquinhos, vão vender 

praça. Isso é preocupante.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 382/2015. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e 

César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Somente para título de informação, foram 18 lotes. Sobraram 4 

terrenos na região. Pediria para que o colega fizesse um requerimento mais explícito porque 

pede informações referentes a concorrência pública. Qual o tipo de informação? O que ele 

gostaria de saber?” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Votei favorável a esse requerimento porque uma vez foi colocado a venda de 18 

lotes e desse total sobraram 4 lotes. A preocupação seria no sentido da diminuição do preço 

desses 4 lotes. Ninguém teve interesse. Com isso a população deixará de arrecadar o preço 

real do lote.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Acho que valeria a pena, Maurício, fica como dica para o prefeito José Natalino Paganini, 

o valor desses 4 terrenos ficar pré-estabelecido para a compra da área da UIPA. Seria uma 

boa indicação. Já que deram uma área inadequada para a UIPA, poderiam deixar amarrado 

para a mesma.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento nº. 

00383/2015.- Requer do Sr. Prefeito, que apresente informações a esta Casa de Leis, 

referente ao Pregão Presencial nº 74/2015. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo 

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

o Requerimento nº. 383/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael 

Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento nº. 00384/2015.- Voto de Congratulação 

com o Policial Militar Sr. Valdir Moraes dos Santos, pela conquista da sua merecida 

aposentadoria. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 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 13 de 



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

00385/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações 

quanto a demora da resposta do requerimento que solicita informações do Pregão 93/2014. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “O requerimento diretamente relacionado a essa prestação de 

serviço foi aprovado por todos os senhores vereadores há algumas semanas. Então, mais 

uma vez, a Secretaria Municipal de Saúde está agindo por improbidade administrativa 

ferindo o artigo 131, título XX do Regimento Interno e o artigo XXVIII da LOMI. Aí você 

faz o pedido da informação e é aprovado por todos os vereadores, não respondem no tempo 

hábil e agora você vê no órgão oficial do município que foi contratada a Clínica Maito SS 

no valor de R$ 1.075.000,00 com vigência de 12 meses. Se colocam no órgão oficial, 

gostaria de saber o porquê não respondem os requerimentos. Será que tem alguma coisa 

obscura que não pode chegar à Câmara Municipal? Tem que justificar, pois é mais uma 

improbidade administrativa pelos regimentos da Casa. Espero, Presidente, que vossa 

excelência oficie alguém para que possa trazer todos os pedidos aprovados por 

unanimidade a esta Casa. Caso contrário, vamos rasgar o Regimento Interno da Câmara, 

assim como a LOMI. Desse modo, vamos legislar ao Deus dará. São informações 

pertinentes que o vereador tem o direito de saber. O próprio Dionísio, na semana passada, 

foi muito claro: O vereador tem a função de fiscalizar. É nesse sentido.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Sendo aprovado por todos os 

vereadores, gostaria de solicitar a ajuda do presidente para notificar. Se possível, 

presidente, analise a situação sobre esses atrasos. Isso não pode acontecer. Obrigado.” 

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

13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 

00386/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações 

quanto à compra de um aparelho de Raio X portátil para o Hospital Municipal. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. 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 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Indicação nº. 00285/2015.- Sugere instalação de redutor de velocidade na 

Av. Juritis, defronte o numeral 107. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Indicação nº. 00286/2015.- Sugere 

reparos no sistema de iluminação da quadra poliesportiva do Bráz Cavenaghi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) 

Indicação nº. 00287/2015.- Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar 

livre no bairro Jardim Magali. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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: 19º) Vanderlei Marçola: 

Convite para o Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais conforme 

programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 

Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Caixa Econômica 



Federal: Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 238/09/2015, no 

valor de R$ 2.193,75, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de 

Repasse nº 771758, que tem por objeto "ADEQUAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO E 

PEDAGÓGICO COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA." DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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 única discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 007/2015 e Emenda Modificativa nº 02/2015.- Dispõe sobre a 

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

Hospital Municipal de Itapira. Autoria: Bancada da Situação. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Tenho tempo para falar. A nossa emenda 

ficou prejudicada. Fico muito triste com isso. Presidente, acabamos de falar de crise. O 

líder do prefeito citou no Pequeno Expediente sobre a crise. O Dr. Pedro colocou sobre a 

venda dos terrenos e disse que é necessário fazer. Qual seria a crise que estamos falando? 

Essa crise é para fazer distribuição de bolos em confraternizações? Será que estamos 

vendendo para fazer confraternização? A emenda citava todas as pessoas envolvidas na 

construção do Hospital. Do modo coletivo ficaria mais barato para a administração. Os 

responsáveis seriam notificados para a entrega de uma homenagem. Poderia ser feito 

através do Jornal Oficial. Seria um gasto a menos para a administração municipal. Vejo que 

essa administração, principalmente os vereadores, não querem fazer economia. Fizeram 

outra emenda para deixar mais caro. Além disso, vão deixar de parabenizar os contribuintes 

que pagaram seu carnê a fim de colaborar com a construção do Hospital Municipal. 

Somente vão falar dos chefes. Como fica a situação de quem coloca a mão na massa? As 

comissões adotaram em optar pelo arquivamento. Aquele auxiliar de enfermagem e pessoal 

da limpeza não vão ser comtemplados. Iríamos fazer de uma forma em que todos seriam 

comtemplados. Todos os funcionários e ex-funcionários seriam homenageados. Estamos 

orgulhosos em ter um Hospital Municipal, mas devemos trabalhar muito para melhorá-lo. 

Sabemos que a área da Saúde necessita de muito investimento. Caso investirmos com 

responsabilidade, tudo ficaria melhor. Está faltando investir com responsabilidade. Passará 

um projeto nesta Casa... A nossa emenda proporcionaria o barateamento da situação. Em 

um país onde todos dizem que está em crise, acredito que a emenda viria ao encontro das 

necessidades. Devemos parabenizar todos os profissionais do Hospital Municipal. Parte de 

um grupo, é fácil. Podemos analisar o que a administração está querendo fazer. Já deixaram 

de lado, na comemoração de 25 anos do Hospital, os profissionais que estavam desde a 

abertura do mesmo. São profissionais que assinaram a documentação. Podemos ver a falha 

que está acontecendo. Vamos querer saber como foi adquirido o bolo e tudo mais. O 

prefeito diz que está cortando gastos e exonerando funcionários, mas não é o que parece. 

Não sei qual gasto ele está querendo cortar. Será que é o gasto político? A população pode 

analisar o que está acontecendo. São situações que merecem a atenção de todos. Devemos 

começar a economizar. Por que o Estado não faz um repasse maior para o município? Fiz a 

emenda junto aos vereadores Rafael e César a fim de baratear os custos e homenagear todos 

que merecem, não somente um grupo político. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 



Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Primeiramente gostaria de deixar claro que 

muitas autoridades, quando sobe em um plenário e tem pessoas homenageadas ou quando 

não tem ninguém homenageado, a primeira coisa que a pessoa de bom senso e humilde 

diz... Não vou citar nomes para cometer injustiça com outras pessoas. Quando se 

apresentou uma lista de pessoas que seriam homenageadas, a primeira coisa que veio em 

minha mente é que você pode filtrar e escolher nomes, mas sempre vai ter uma pessoa que 

vai ficar de fora. Falo isso, Marquinhos e César, em nome da Cleusa Delpieri. É uma das 

primeiras funcionárias do Hospital Municipal que se aposentou merecidamente pelos anos 

de luta, mas acabou ficando de fora da homenagem. A pessoa chorou, presidente. Ficou de 

fora. Isso, para uma pessoa que trabalhou tantos anos no pré-parto, é arrasador. Ela era uma 

coringa no Hospital Municipal. Ela chorou. Ela não acreditou em ter ficado de fora. Então, 

com relação a todas as pessoas dessa possível lista, onde não tivemos acesso, somos 

imensamente gratos a todos, ou seja, desde a faxineira até o médico verdadeiro. 

Gostaríamos, através de nossa emenda, que não cometessem isso. São falhas que 

infelizmente mancham uma homenagem. Queríamos fazer uma prestação de serviços dos 

homenageados sem deixar um nome para trás. Isso envolve autoridades, empresários e 

população em geral. Esse é o nosso propósito. Temos o direito de criticar o projeto inicial 

pelo fato de não termos, ao menos, o direito de saber quem seria homenageado. Não fico 

triste com os vereadores que fizeram isso. Fico triste em nome da Cleusa, assim como de 

todas as outras pessoas que ficaram de fora. Quem foi homenageado recebe desse vereador, 

do vereador César e do Marquinhos, congratulações. Deveriam fazer de uma forma 

abrangente, onde todos seriam reconhecidos, inclusive aquelas pessoas que já não estão em 

nosso meio. Por obrigação devemos lembrar dessas pessoas. Estão in memoriam, mas 

devemos lembrar. Fui criticado no último final de semana e a população itapirense viu. 

Aparecem todos na festa e eu atrás sondando. Deixo claro para a população que estava 

trabalhando no centro cirúrgico em nome da administração Paganini. Estava preocupado 

com o paciente e com a cirurgia que estava fazendo. Fazer crítica denegrindo a minha 

imagem como profissional, não admito. Repudio porque sou médico. Cria-se um enorme 

empecilho. Vamos falar dos falsos médicos que estavam atendendo no Hospital. Não é o 

momento. Estamos falando da festa dos 25 anos do Hospital. Pelo menos desta vez, César, 

tiveram o bom senso de não alugar tenda. Não acho justo alugar uma tenda, ficar todos 

debaixo dela e pagar pela mesma ao passo que está faltando muitas coisas no Hospital. Pelo 

menos, desta forma, parabenizo a administração. O que não admito é denegrir a minha 

imagem profissional em uma hora de comemoração. As pessoas que lá estavam sabiam que 

estava no Hospital operando um paciente. Algumas pessoas foram até o centro cirúrgico 

para saber qual o horário que iria embora. Falaram que eu iria comer bolo. Falaram que o 

gordinho iria comer bolo. Comer bolo, foi o Paganini. Ele foi 8 vezes para comer bolo. 

Alguém falou isso na imprensa? Não é justo. Chamaram-me de gordo e que iria comer 

bolo. Não é certo isso. É uma homenagem? Vamos tratar como uma homenagem grandiosa. 

Denegrir e criticar pessoas, pasmem. Os funcionários e o Hospital Municipal de Itapira são 

maiores do que os dez vereadores que aqui estão e os vereadores que futuramente chegarão. 

É útil e importante para a população. Essa é a essência que deve ser passada. Não devemos 

criticar e denegrir pessoas que estão servindo a população a serviço da administração. 

Jamais vou fazer qualquer mérito em relação a isso. É obrigação. Nossa emenda era nesse 



sentido, ou seja, fazer justiça a todos. Quem foi homenageado, parabéns. Certamente se 

sente muito feliz. Vamos ajudar e torcer não para o quanto pior, melhor, mas para o quanto 

melhor para toda a população. Ninguém está aqui para fazer crítica por mera crítica. Temos 

o direito de criticar? Sim. Apresentar falhas? Sim. Caso contrário, viraria outra forma de 

governo. Os nossos requerimentos são no auxílio àquilo que vemos no dia a dia. Será que 

isso não é um alento para a administração ver? Muitas falhas, desde 2013, ainda continuam. 

Fica esse registro. Parabéns pelos 25 anos de Hospital e parabéns a todas as pessoas que 

contribuíram. Sem citar nomes e sem cometer injustiça. A Cleusa é um exemplo disso. Em 

nome dela estendo a todos os demais que se sentiram na mesma situação. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Como um dos autores da proposta, juntamente com os nobres colegas 

vereadores da base, respeito o posicionamento dos vereadores da oposição. Esta Casa de 

Leis possui divergências, ideias, fatos e apresentações. Cabem divergências e opiniões. Por 

sinal é uma oposição de peso. Trás melhorias para o município. Apontamentos, 

divergências e discussões fazem o enriquecimento desta Casa. Esta Casa de Leis é feita 

disso. Existiu uma divergência. Apesar de ser um projeto de homenagem, é uma instituição 

que está há 25 anos nesta cidade. Senhor presidente, lembro-me que jogava bola no campo 

do João Simões. No passado fiquei bravo porque estavam construindo no campo em que 

jogava bola. Olhem quanto tempo faz. Quantas pessoas passaram por aquele Hospital? 

Quantos funcionários? A nossa divergência pode ser estreitada no sentido da homenagem 

ser para todos. Quando essa Casa dá um título ou quando essa Casa faz uma homenagem de 

congratulação, existem indicações de pessoas a serem congratuladas. Tenho certeza de que 

todos vocês também humildemente falaram a elas: “Vocês são representantes de um 

quadro. Vocês são representantes da população.” A minha opinião, apesar de estreitar-se 

com as suas... Podemos nominar algumas pessoas também. Por que não? É um afeto, 

carinho e cuidado. Realmente o Dr. Rafael estava operando. O Marcos Paulo estava lá. 

Quantas pessoas felicitaram por estarem presentes naquele momento? Se existiu alguma 

falha, digo que falhas existem. O sentido era homenagear a população, os funcionários e a 

todos, senhor presidente. É o que esta Casa está propondo. Aquelas pessoas que estarão 

aqui são representantes da população. Não é somente dos funcionários, doutor. Não é 

somente dos funcionários, Marquinhos. É de uma população. Aqueles que são funcionários 

também são usuários. Quantas e quantas vezes eu, o Décio e outros já passaram por esse 

Hospital? Aqueles que têm uma condição financeira melhor também já passaram pelo 

Hospital Municipal. Então, apesar da diferença entre as propostas, o sentido é único. Tanto 

os seus quanto o nosso. Quem é a homenagem? A população, os funcionários e esse 

Hospital Municipal. É um orgulho para a nossa cidade. Mogi Guaçú tem um Hospital 

Municipal. Estive conversando com o prefeito daquele município e fiquei sabendo que 

somente 5 leitos estão funcionando. Doutor, quantos leitos possuímos? São mais de 100 

leitos. É um orgulho para a nossa cidade. Quantas dificuldades Itapira teria sem esse 

Hospital? Por isso estamos aqui e não por divergências de ordem política. Vamos 

comemorar. Obviamente temos uma maioria nesta Casa. Obviamente, com o voto de vocês 

ou não, poderíamos ter a aprovação, mas o sentido é único. Felizes aqueles que estarão 

nesta Casa para receber a homenagem. Quando se fala em gastos públicos, Marquinhos, 

concordo. A crise deixa tudo difícil, mas gostaria de homenageá-los. Acho que são 



meritórios. Todos tem seu mérito. Gostaria, senhor presidente, de disponibilizar um cartão 

de prata se fosse possível. Gostaria de estender um tapete vermelho para todos aqueles que 

estarão nesta Casa. Eles têm mérito. Essa é a minha opinião. Respeito a sua opinião. Se 

dependesse de mim, mesmo tendo gastos, homenagearia cada um deles. Devemos discernir 

um pouco quanto aos gastos públicos. A maneira como foi colocado por vossa excelência é 

como se o gasto fosse do Executivo. Esse gasto é nosso. Não tem nada a ver com a 

administração municipal. O senhor tem o direito de não concordar com esse gasto como eu 

tenho o direito de dizer que sou favorável a comemoração. Então, colegas vereadores, 

acredito que a discussão converge no mesmo sentido. A homenagem, a população 

itapirense e esse vultoso Hospital Municipal merecem. Esse prédio é magnifico. A maior 

parte das cidades não tem. Desses trabalhadores são 700 funcionários. São 700 famílias que 

dependem financeiramente. Uma população de quase 80 mil pessoas é atendida no 

Hospital. Cada cidadão ama nossa cidade. Tenho certeza absoluta que todos que estão aqui, 

que disputaram a eleição, que brigam e discutem nesta Casa, também amam esta cidade. O 

coração de Itapira chama-se Hospital Municipal. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Existe a relação dos nomes 

dos homenageados?... RAFAEL DONIZETE LOPES: Vereador, o senhor acabou de 

cometer uma ilegalidade dentro do projeto. Como podemos votar um projeto sem saber 

quem são os homenageados? Isso deve ser claro. É o mínimo. Está aí o Assessor 

Legislativo para opinar. Como voto um projeto sem saber quem serão os homenageados? 

Somente na Câmara de Itapira, gente. Com toda sinceridade, vereador Maurício. 

Cometeram uma ilegalidade.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Vereador, como você disse que seria para toda 

população itapirense e para todos que trabalharam, como seria ilegal se estamos atingindo a 

população de Itapira? Quem é desconhecido em nossa cidade? Essa votação não é para 

mim, doutor, mas sim para as pessoas que estarão representando. É para a população em 

geral.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Presidente, sem ter o nome no projeto, não tem como votarmos. O projeto não 

contém o nome dos homenageados. Como foi dito pelo líder do prefeito sobre as mulheres 

em destaque, o que acontece? Eles enviam a esta Casa uma lista prévia contendo o nome 

dos homenageados. Sem esses nomes, não há constitucionalidade, presidente. Como vou 

votar uma situação que não é constitucional? Estarei ferindo a Constituição. Gostaria que 

você pedisse para o Assessor Legislativo explicar a situação.” A seguir, faz uso da palavra 

o Assessor Legislativo Sr. ELIAS ORSINI: “O projeto preceitua o seguinte: “Fica 

autorizada a Câmara Municipal realizar uma Sessão Solene, dando início à programação 

das homenagens aos 25 anos de fundação e funcionamento do Hospital Municipal de 

Itapira, inaugurado no dia 30 de setembro de 1990. Parágrafo único - Na referida Sessão 

Solene serão homenageados por indicação do Prefeito Municipal de Itapira, pessoas que 

contribuíram com a construção e manutenção do Hospital Municipal.” A Câmara está 

autorizando o chefe do Poder Executivo a encaminhar uma lista a esta Casa. Caso não 

estivéssemos autorizando, acredito que estaríamos cometendo uma falha. Está no texto. 

Agora não temos condições de disponibilizar os nomes. É somente uma autorização. A 

sessão solene será realizada em dia e horário a critério do Presidente da Casa. As despesas 

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente da Câmara 



Municipal, suplementadas se necessário. A lista será entregue possivelmente antes da 

convocação da sessão solene. O plenário é soberano. Não tem como o Ministério Público 

interferir em um processo legislativo legal e aprovado pela maioria dos vereadores desta 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo e Emenda 

Modificativa nº 02/2015. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva 

e uma abstenção do Vereador Sr. César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Presidente, votei contrário porque estamos 

dando o direito para o Executivo legislar. Isso não pode acontecer. Está se tirando o direito 

do vereador legislar. Essa situação não pode acontecer em nenhuma esfera. O Executivo 

deveria ter enviado os nomes dos homenageados. Desse modo, poderíamos aprovar o 

projeto. Não podemos dar o direito para o Executivo legislar. Desculpe-me, mas é uma 

Câmara fraca. O Executivo é diferente do Legislativo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “A bancada da oposição abriu espaço para 

votar de acordo com a consciência. Acho que acima de todos são as pessoas homenageadas. 

Certamente algum papagaio de pirata falaria que os vereadores da oposição são contra o 

projeto. Ainda bem que terei a oportunidade de discursar no dia da sessão solene. 

Certamente alguém faria. Em homenagem aos funcionários públicos não poderia fazer esse 

tipo de desagravo as pessoas que trabalham comigo no Hospital. Terei a oportunidade de 

dar as minhas explanações no dia da homenagem. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, a nossa votação 

foi baseada naquilo que foi falado. A população itapirense, de modo geral, será beneficiada. 

Congratulo-me com o senhor, doutor. Apesar da divergência do projeto, o nosso ideal é o 

mesmo. Seria uma forma de homenagear a população. Isso mostra o amadurecimento em 

muitos pontos desta Câmara.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Acho que a sessão solene é oportuna. O Hospital Municipal está 

atendendo a população há 25 anos. Graças aos funcionários que dedicam sua vida naquele 

Hospital, a população somente tem a ganhar. Nada mais justo fazer essa homenagem as 

pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram e ainda colaboram para com o 

desenvolvimento do mesmo. Todos tem a sua importância dentro do Hospital. É importante 

dizer que a população que contribuiu deve receber essa homenagem. Tenho orgulho de 

falar dessa situação porque trabalhei muitos anos no Hospital. Parabenizo a todos. São 25 

anos de trabalho dedicado a população. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO O 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2015 E EMENDA 

MODIFICATINA Nº 02/2015. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

0083/2015.- 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. Autoria: José Natalino 

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

LIMA: “De forma sucinta queria explanar sobre o projeto. É uma alteração em uma lei 

existente em nosso município. É um avanço, na verdade, para toda a população. A lei que 

especificava que eram 15 anos, conforme foi dito na mensagem pelo Marquinhos, na 

verdade são 25 anos. Houve um erro de grafia. Ônibus e micro-ônibus com 25 anos 

poderiam ficar em trânsito livre em nosso município transportando alunos. As vans e peruas 



tinham um passivo de 10 anos. Agora todos eles caem para 8 anos. Haverá um prazo de 3 

anos para que toda e qualquer empresa, que virá a participar do processo de licitação ou 

aquelas que já estão em andamento dos trabalhos, possam se adequar. É um ganho para 

todos os alunos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 83/2015. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Votei favorável ao projeto. Devemos sempre olhar o que o DETRAN legisla em 

prol dessa situação. O município está se adequando. O DETRAN e o CONTRAN deixam 

para que os municípios se adequem. Gostaria que não fosse 3 anos. Podemos ver crianças 

sendo transportadas em ônibus com mais de 20 anos. Muitos não oferecem segurança 

adequada. É deplorável. Notificamos a empresa para que os ônibus sejam consertados. 

Agradeço o prefeito por enviar esse projeto a esta Casa. Vamos fiscalizar. É uma pena o 

prazo ser 3 anos. Esse período poderia ser diminuído para um ano e meio. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Votei favorável e 

vejo que a segurança é prioridade. Ao longo desses 3 anos fica a dica para que a 

municipalidade fiscalize no decorrer desse período. É uma necessidade. Durante esses três 

anos certamente os ônibus devem ser fiscalizados. É uma forma de disponibilizar mais 

segurança aos nossos alunos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. A seguir, pela ordem, o 

vereador Juliano Feliciano requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 

matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00360/2015.- Voto de Congratulação com o Circolo Ítalo 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 

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

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

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 361/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00362/2015.- Voto de 

Congratulação com a jovem itapirense Sabrina Candreva, eleita Bela da Torcida 2015. 

Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Esse 

requerimento, apresentado pelos vereadores Rafael, César e Marquinhos, refere-se a doação 

de um terreno não pertencente a municipalidade objeto de litígio judicial para que a 

entidade possa construir sua sede. Fomos buscar alguns documentos, doutor. Primeiro, 

instrumento particular de compromisso que entre si fazem a CESP (Companhia Energética 

de São Paulo) e a Prefeitura Municipal de Itapira datada de 03 de junho de 1998 em que na 

sua cláusula 1ª diz: “A CESP na posse de uma área de 29,63 hectares, propriedade MGE12, 

adquirida através da escritura pública de desapropriação amigável lavrada em 23 de 

Fevereiro de 1996 nos termos da resolução da diretoria compromete-se, através do presente 

documento, a doá-la suas benfeitorias a Prefeitura, transferindo-lhe no ato de assinatura 

deste a posse e os direitos que detinha sobre a mesma.” Dentre as cláusulas, obrigações e 

responsabilidades para que isso se consumasse é a elaboração de um projeto, efetuar o 

pagamento e obter autorização da Câmara Municipal, através de lei, para recebimento da 

doação nos termos e condições aqui estabelecidas. Em junho de 1998 foi aprovada a lei: “A 

Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei: Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a celebrar convênio com CESP concessionária de serviços públicos e 

energia elétrica objetivando a autorização pelo município da área MGE de propriedade da 

empresa. Então, houve-se essa escritura como foi amplamente divulgado. Ela foi lavrada 

em 22 de maio de 2015 pelo Maurício que esteve junto a Prefeitura e fez toda essa 

documentação. A Prefeitura, através desse documento de 1998, possui a posse. Outra 

informação é que já houve algumas reuniões na Prefeitura depois de todo esse entrevero e 

essa complicação. Houve algumas reuniões na Prefeitura entre o prefeito e a presidenta da 

UIPA objetivando uma melhor solução e alternativa para isso, levando em consideração 

não somente a doação de um terreno, mas outras situações em que a UIPA atravessa, 

principalmente no quesito financeiro. Seria mais importante o terreno, quem vai construir 

ou a doação? É um esclarecimento quanto ao requerimento dos senhores. Obrigado.” A 

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

todos. Venho a esta tribuna e confirmo a escritura lavrada no Cartório do Maurício. Não 

sabia que tinham ido até a Prefeitura para fazer a documentação. O Carlão explicou e 

gostaria de parabenizá-lo por explicar. A Prefeitura realmente tem a posse desde 1998. A 

agência mandou mais de R$ 100.000,00 para o município de Itapira para fazer um bosque 

na época. O bosque seria direcionado para a população usufruir. A Prefeitura tinha 

autorização para fazer um bosque e não para lotear como estavam querendo fazer. Estavam 

querendo lotear para a Eirelli. Falaram que esse vereador começou a mexer e acabou 

espantando. Como houve uma divergência com o líder do prefeito, sabíamos que o negócio 

era mais embaixo. Desde 1998 acontece uma briga política nesta cidade a respeito da lagoa 

de tratamento de esgoto. Com isso começaram as perseguições. Isso deve acabar. Passa 

administração e entra administração, mas a perseguição continua. Isso não deveria existir. 

Um jeito fácil de esquecer-se dos mais de R$ 100.000,00 seria fazer a doação para outra 

entidade. Desse modo, a entidade pegaria o terreno para correr atrás de recursos. Fiz uma 

emenda para fazer a doação para a UIPA, mas infelizmente a mesma foi rejeitada por todos 



os pares, exceto os vereadores da oposição. Entristece-me saber que brigas políticas estão 

envolvendo mais pessoas. Uma pessoa idônea como a presidenta da entidade é alvo de 

notícias e jornais alegando que a mesma é oposição. Nunca vi essa mulher levar alguma 

coisa para a oposição. Gostaria que esses jornais não denegrissem essa pessoa. E o R$ 

100.000,00? Por que os jornais não publicam a respeito dessa situação. Uma sala 

educacional poderia ser construída. Isso é revoltante. Carlão, concordo que tinha posse em 

1998, mas essa posse era para fazer o bosque. Não poderia, de maneira nenhuma, fazer a 

destinação para construir. Fui saber e me orientar sobre esse projeto de 1998 após a 

denúncia que chegou ao Ministério de Patrimônio. Acho justo a entidade devolver e a 

administração correr atrás de outro terreno para a concretização da doação. Fizeram muita 

merchandising sobre a situação. A entidade é idônea. De uma hora para outra não presta 

mais? Isso é revoltante. No momento em que favorece a administração, presta. Caso 

contrário, não presta. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Compreendo a explanação do Carlos Jamarino. Não podemos 

aceitar as comissões não opinarem no momento em que o projeto é encaminhado para a 

mesma. Votei favorável naquele momento porque o projeto recebeu parecer favorável. O 

fato de ter a posse e não ter a propriedade é a mesma coisa de você ter um contrato de 

gaveta. O Alex é corretor e sabe disso. Você tem a posse, mas não tem a propriedade. Foi 

isso o que aconteceu com o terreno da UIPA. Se a UIPA chegasse até a Caixa Econômica, 

BNDS ou qualquer meio para fazer um financiamento, duvido que eles fossem conseguir. 

Não acho justo o prefeito tirar foto oficial com a presidenta da UIPA na época da doação. 

Ninguém sabia desse imbróglio. Agora o Portal Cidade de Itapira, bajulador da 

administração e pau mandado, além de outros meios de imprensa que também são pau 

mandado da administração, criticaram a presidenta da UIPA. O mínimo era ter chamado ela 

para ter conversado e explicado a situação. Ela está passando por situação de ser o Judas 

dessa história. O maior prejudicado é a UIPA. O próprio Guto Urbini, em uma matéria, 

falou que demoraria, no mínimo, três anos para a regularização da área. Oras, se o jurídico 

da Prefeitura não sabia e as comissões também não sabiam, vão fazer críticas a UIPA? A 

UIPA é maior que nós. É nesse sentido. É ir para a galera em um momento e depois jogar e 

execrar a pessoa em outro momento. A Vivian nunca conversou comigo, com o César ou 

com o Marquinhos a respeito do terreno da UIPA. Não é justo. Ao invés de falar no Portal 

Cidade de Itapira que a UIPA havia devolvido todo o terreno... O Nino Marcatti é um 

jornalista que não merece o respaldo desta Câmara. Queria que ele tivesse aqui para escutar 

o que estou falando. Ele é um pau mandato não sei de quem. Ouvir falar que a UIPA 

devolveu o terreno, é mentira dele. Faça jornalismo sério. Trate as pessoas com respeito e 

com seriedade. Desse modo, terá o respaldo nosso e da sociedade Itapirense. Faço menção 

para que o Paganini arrume uma área legal... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 

Aparecido Jamarino: Somente queria deixar claro sobre essa situação publicada no jornal 

em função da presidenta. Há três semanas atendi a mãe e mais duas pessoas que trabalham 

na UIPA e nunca citei, em nenhum momento, o envolvimento dela com a oposição. Estou 

justificando. Como você disse administração e faço parte da mesma, justifico que não citei, 

em nenhum momento, essa situação. A minha informação é técnica em função daquilo que 

foi colocado. Evidentemente, é necessário consultar o jurídico. Obrigado... Continuando o 

orador: Parabéns pelo seu ponto de vista, vereador. Outras pessoas deveriam ter o mesmo 



ponto de vista que o senhor possui. Você usa a sinceridade. É coisa que muitos jornais e 

muitos órgãos da administração não fazem. Aí fica essa perda de credibilidade. Obrigado.” 

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

noite a todos. Primeiramente, vamos fazer uma análise da situação. Antes tínhamos uma 

administração na UIPA que não estava sendo satisfatória. Existiu uma interdição, na qual 

entrou a diretoria atual da UIPA. A nossa administração, atendendo a UIPA e outras 

entidades, criou, associado a elas, a lei dos maus tratos aos animais. Saímos à frente de 

quase todas as cidades do Estado em benefício aos animais. Queria lembrar que o prefeito 

Paganini, ao contrário de Toninho Bellini, recebe a UIPA com frequência. Todas as vezes 

que eles foram falar com o prefeito o acesso foi livre. Inclusive, na última conversa com o 

prefeito, foi dito a melhor maneira de ajudar a UIPA. Se é com ou sem terreno, não somos 

nós que vamos identificar, mas sim aqueles que têm o problema. Eles vão prestar o pedido 

a população. Quando se falou em assinatura, as comissões tinham consciência disso. Um 

projeto de escritura foi lavrado pelo Maurício Sabbag. O senhor sabe quem é o Maurício, 

doutor? Ele assina a doação da área. O senhor pode observar. Respeito a oposição. Caso o 

senhor quiser que eu leia, tudo bem. Transcrevo o que está escrito para o senhor. Ele é um 

agente de cartório. Ele é responsável por aquilo que assina junto a administração. Não dá 

para colocar tudo em um saco. O importante é a vontade e o cuidado de nossa 

administração para com a UIPA, assim como para com outras entidades. As portas estão 

abertas. Se for o melhor caminho para que a instituição e a Prefeitura acordem outro 

terreno, será. De repente pode não ser, senhor presidente. De repente pode ser melhor outra 

opção para a UIPA. O nosso prefeito vai continuar ajudando e trabalhando. O nosso 

prefeito esteve muito perto da UIPA. Muitas vezes ele ajudou de forma pessoal. Estou 

falando isso não para vangloriá-lo, mas para mostrar quem é o nosso prefeito. Em relação a 

presidenta da UIPA, Sra. Vivian, considero uma pessoa de tamanha idoneidade. A Maria e 

todos os outros são pessoas que lutam, diferentemente de boa parte que apenas observa e 

aponta. Nesta Casa foi dito sobre jornal, ofensas e se trás para o cunho pessoal. Falam que o 

jornal é pau mandado. É a mesma coisa vir até esta tribuna e falar que os vereadores da 

oposição são paus mandados do outro jornal. Não tem nada a ver. O jornalismo se exerce 

de forma natural. Da mesma maneira que a oposição vem a esta tribuna e reproduz o que o 

outro jornal fala, é classificar dessa maneira. Não vou classificá-los assim. Não vou 

classificá-los de paus mandados do Tribuna. Não vou fazer isso. Quero terminar a minha 

fala dizendo que vocês não são paus mandados do Tribuna. Também acho que os jornais 

não são paus mandados da administração. São órgãos idôneos que trabalham de forma 

competente, séria e com opinião própria. Quando se fala em administração em prol aos 

animais, devemos trazer o que é sintonia e proximidade. É aquilo que o nosso prefeito está 

fazendo, ou seja, aproximando-se cada vez mais da UIPA. Obrigado.” A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Realmente, 

Maurício, não somos paus mandados de jornais. A população que reivindica a este vereador 

é a mesma população que leva aos jornais. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 364/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, César 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “A mesma população que trás reivindicações a esse 



vereador é a mesma população que fica engasgada com a rejeição das matérias. Quando 

algumas pessoas levam até o Jornal Gazeta, eles acabam distorcendo as informações. Por 

esse motivo muitas pessoas levam as reivindicações no Jornal Tribuna, pois eles publicam 

na íntegra. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 

de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. A 

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

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

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

Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) 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. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Já vim 

a esta tribuna para dizer sobre a minha visita na Secretaria do Estado de São Paulo. Estive 

junto ao Secretário Jean Madeira. Andando pela Secretaria conheci o Departamento da 

Juventude. A viagem foi muito produtiva. Vamos aguardar o retorno. Metade do que foi 

solicitado será disponibilizado para o nosso município. Exemplo disso seria a academia ao 

ar livre e a pista de skate. Todos sabem dessa situação. Deixei à disposição do prefeito, mas 

o mesmo não fez o requerimento. O nobre companheiro de partido, Juliano Feliciano, 

acabou fazendo o requerimento. Não estava presente no momento da assinatura. O 

Departamento da Juventude está solicitando a todos os municípios a criação de um 

conselho. Depois da criação do conselho os municípios serão contemplados com programas 

do Governo do Estado. São situações que envolvem o combate as drogas, dentre outras 

importantes situações. Atualmente as igrejas fazem acontecer. Através da criação do 

conselho o município criará um fundo municipal da juventude. Desse modo, as verbas do 

Governo Estadual serão repassadas ao município. Verbas do Governo Federal também 

podem ser disponibilizadas. Estou sendo cobrado sobre essa situação. Coloquei um 

requerimento solicitando providências ao prefeito, mas até a presente data nada foi feito. 

Sabemos que o governo está cortando verbas. A nossa juventude somente tem a ganhar 

com essa situação. Não podemos perder essa oportunidade. Venho solicitar o apoio de 

todos os vereadores. A população somente tem a ganhar. Estamos aguardando a criação 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 372/2015. Rejeitado 

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

Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: 

“Em relação ao requerimento, já estamos conversando com o prefeito há um bom tempo. A 

Secretaria de Promoção Social também está analisando a situação. Esse requerimento foi 

rejeitado porque é incrível como as coisas acontecem. Parece que tudo que programamos 

para fazer junto ao prefeito sempre vem um na frente colocando requerimentos para se 

aparecer. Então, por esse motivo solicitei a rejeição da matéria. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse conselho é 

independente sem a opinião da Promoção Social. Um republicano falar besteira... Ele é 



conhecedor de nosso partido e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Não dá 

para deixar passar em branco. Desculpe-me Juliano, mas infelizmente você está 

equivocado. Você sabe quando foi criado o Conselho da Juventude? Esse conselho é novo 

no Estado de São Paulo. Estive presente no dia de sua publicação. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Presidente, olhe que os 

dois são do mesmo partido. Juliano, você deu uma bela de uma bola fora. O senhor é 

representante da juventude e está nas ruas conversando com os jovens. O que o senhor vai 

falar para essas pessoas? O senhor poderia ter a ideia e ter registrado no livro. O senhor, 

infelizmente, deu um tapa na cara da juventude de Itapira. O senhor não é o batalhador das 

drogas? É vergonhoso para o senhor votar contra a matéria. Vergonha. Deplorável, 

vereador. O senhor deu uma bela de uma bola fora, vereador. O voto do senhor é vexatório, 

vereador. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Gostaria de deixar registrado que todos tem a oportunidade de 

justificar. O próprio líder já disse que cada um tem o momento certo de falar. Obrigado.” 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00378/2015.- Requer oficiar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando 

autorização para a limpeza de um tanque no Sítio Santo Antônio, no Cercado Grande. 

Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00380/2015.- Requer do Sr. Prefeito, que apresente informações a esta 

Casa de Leis, referente a Carta Convite nº 29/2015. Autoria: Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 00384/2015.- Voto de 

Congratulação com o Policial Militar Sr. Valdir Moraes dos Santos, pela conquista da sua 

merecida aposentadoria. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00386/2015.- Requer oficiar a Secretaria 

Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à compra de um aparelho de Raio X 

portátil para o Hospital Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 13 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. 


