
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de novembro de 2015. Presidente: 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 

2º Secretário: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

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

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

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

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

para dizer que estarei colocando um requerimento de congratulação direcionado ao padre 

Bruno pelo transcurso de seu aniversário. Também venho cobrar da administração, mais 

precisamente da Secretaria de Serviços Públicos, a realização de capinagem no Jardim 

Raquel, em especial nas Ruas Izaura da Silva Vieira, França e Itália. Há pouco tempo 

coloquei um requerimento nesta Casa solicitando a capinagem nos bairros do Cubatão e 

Jardim Raquel. Salientei que a Rua Izaura da Silva Vieira necessitava desse tipo de serviço. 

Cabe ressaltar que muitos alunos transitam pela via. A vegetação está dificultando a 

passagem dos pedestres. Estou solicitando melhorias há mais de dois meses. Alguns dizem 

que a administração está atendendo as necessidades, mas o bairro está esquecido. Não sei 

até que ponto essa situação chegará. Peço para que a Secretaria de Serviços Públicos tome 

alguma providência. O serviço que a Prefeitura fez na ponte do Condomínio São Judas 

Tadeu não adiantou em nada. Caso tivessem melhorado a estrutura da ponte, acredito que o 

problema teria sido sanado. Interditaram o local, mas o problema não foi resolvido. Muitos 

estão correndo risco de vida. A administração está colocando em risco a vida de muitas 

pessoas. Estou cobrando melhorias há vários meses, mas nada foi feito. Acho que é mais 

fácil interditar do que fazer. Fica registrado o pedido. A Secretaria de Serviços Públicos 

deve analisar a situação. Estudos devem ser realizados a respeito da construção de uma 

nova ponte. Uma ponte de madeira seria bem vinda. Peço para que a Secretaria de Serviços 

Públicos faça alguma coisa. Também venho pedir ao SAMA para que verifique a situação 

de uma árvore existente na Rua Sinhô Chagas, mais precisamente no número 189. Essa 

árvore está alta. Existe risco da árvore cair sobre a residência. A Secretaria de Meio 

Ambiente deve disponibilizar uma autorização de corte caso não queira realizar o serviço. 

Novamente reitero que a árvore pode cair a qualquer momento. Os jornais A Gazeta 

Itapirense e o A Cidade... Já comentei sobre a credibilidade desses jornais. A Gazeta 

colocou que o vereador Marquinhos está ferrado quando os telefonemas cair nas mãos da 

polícia. É muito pelo contrário, pois não devo nada para ninguém. Esse Gilmar, dono da A 

Gazeta, pode esperar que terá troco. Desde o início de 2014 ele vem criticando esse 

vereador. Isso aconteceu logo após que fui expulsão do grupo da situação. Quando fazia 

parte do grupo da situação isso não acontecia. Isso é um jornal ou uma imprensa marrom? 

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

“Boa noite a todos. Primeiramente, somente a título de informação, gostaria de dizer que 

foi entregue a reforma do velório da Paz, assim como outras melhorias que foram 



realizadas. Temos outras melhorias a serem concretizadas naquele local. Estive visitando o 

local. A pauta de hoje possui um ofício de minha autoria que faz referência a Caixa Federal. 

Estou solicitando que enviem as informações necessárias quando existe a negativa aos 

postulantes da casa própria. Precisamos de um documento por escrito. Outro assunto faz 

referência a um voto de congratulação junto a família do ex-prefeito Antonio Caio. Caso 

ele estivesse vivo estaria completando 100 anos de nascimento. Foi um prefeito que, 

investido no cargo, trabalhou em prol de nossa cidade. Ele merece o respeito e essa singela 

homenagem. Muitos o conheceram e sabem de sua honestidade e honradez. Ele morreu no 

exercício de sua função quando estava a bordo de um avião. Esse requerimento foi 

elaborado em memória do saudoso Antonio Caio. No uso de seu poder somente praticou o 

bem para todos. Temos a história do prefeito Antonio Caio. É uma família que merece ser 

lembrada. Deixo as minhas homenagens a todos os familiares do Antonio Caio. Outro 

requerimento faz referência a Sra. Amélia Canella. Ela estará completando 101 anos de 

vida. É uma moradora antiga do bairro do Cubatão. Todos os seus familiares estão muito 

orgulhosos. Deixo as minhas felicitações. São 101 anos de muita alegria. Parabéns para a 

Sra. Amélia. Que Deus lhe abençoe e dê muita saúde. Outra congratulação faz referência a 

um empresário chamado Reinaldo Nogueira. Ele teve uma enorme participação no 

desenvolvimento econômico de nossa cidade. A família Nogueira é uma percursora no 

setor de máquinas agrícolas. No dia 27 o Sr. Reinaldo completou 92 anos de vida. Deixo 

um grande abraço para o Sr. Reinaldo. Com referência ao coral Cidade de Itapira, é uma 

simples homenagem pelos 36 anos de atividade. Vamos prestar as devidas homenagens ao 

Coral Cidade de Itapira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite a todos. Quem foi Luiz Gama? Luiz Gonzaga Pinto da Gama 

nasceu no dia 21 de julho de 1830, no Estado da Bahia. Era filho de um fidalgo português e 

de Luiza Mahin, negra livre que participou de diversas insurreições de escravos. Em 1840 

foi vendido como escravo pelo pai para pagar uma dívida de jogo. Transportado para o Rio 

de Janeiro, foi comprado pelo alferes Antônio Pereira Cardoso e passou por diversas 

cidades de São Paulo até ser levado ao município de Lorena. Em 1847, quando tinha 

dezessete anos, Luiz Gama foi alfabetizado pelo estudante Antônio Rodrigues de Araújo, 

que havia se hospedado na fazenda de Antônio Pereira Cardoso. Aos dezoito anos fugiu 

para São Paulo. Em 1848 alistou-se na Força Pública da Província ou Corpo de Força da 

Linha de São Paulo, entidade na qual se graduou cabo e permaneceu até o ano de 1854 

quando deu baixa por um incidente que ele classificou como “suposta insubordinação”, já 

que apenas se limitara a responder insulto de um oficial. Em 1850 casou-se e tentou 

frequentar o Curso de Direito do Largo do São Francisco – hoje denominada Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. Por ser negro, enfrentou a hostilidade de professores 

e alunos, mas persistiu como ouvinte das aulas. Não concluiu o curso, mas o conhecimento 

adquirido permitiu que atuasse na defesa jurídica de negros escravos. Na década de 1860 

destacou-se como jornalista e colaborador de diversos periódicos progressistas. Projetou-se 

na literatura em função de seus poemas, nos quais satirizava a aristocracia e os poderosos 

de seu tempo. Hoje, é reconhecido como um dos grandes representantes da segunda 

geração do romantismo brasileiro, mas na época enfrentou a oposição dos acadêmicos 

conservadores... Luiz Gama foi um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Sempre 

esteve engajado nos movimentos contra a escravidão e a favor da liberdade dos negros. Em 



1869, fundou com Rui Barbosa o Jornal Radical Paulistano. Em 1880 foi líder da Mocidade 

Abolicionista e Republicana. Devido a sua luta a favor da libertação dos escravos era 

hostilizado pelo Partido Conservador e chegou a ser demitido do cargo de amanuense por 

motivos políticos. Nos Tribunais, usando de sua oratória impecável e seus conhecimentos 

jurídicos, conseguiu libertar mais de 500 escravos, algumas estimativas falam em 1000 

escravos. As causas eram diversas, muitas envolviam negros que podiam pagar cartas de 

alforria, mas eram impedidos pelos seus senhores de serem libertos, ou que haviam entrado 

no território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850. Luiz Gama também 

ganhou notoriedade por defender que ao matar seu senhor, o escravo agia em legítima 

defesa. Faleceu em 24 de agosto de 1882 e foi sepultado no Cemitério da Consolação, na 

presença de 3.000 pessoas numa São Paulo de 40.000 habitantes. O poeta Raul Pompéia 

(1863-1895) imortalizou Luiz Gama e seus feitos escrevendo na ocasião: “(...) não sei que 

grandeza admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de 

gente faminta de liberdade, uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação, 

como quem pede esmola; outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas 

que lhes dera um bárbaro senhor; outros... inúmeros. E Luís Gama os recebia a todos com a 

sua aspereza afável e atraente; e a todos satisfazia, praticando as mas angélicas ações, por 

entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa clientela miserável 

saía satisfeita, levando este uma consolação, aquele uma promessa, outro a liberdade, 

alguns um conselho fortificante. E Luís Gama fazia tudo: libertava, consolava, dava 

conselhos, demandava, sacrificava-se, lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma 

candeia iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de 

infelizes, sem auferir uma sobra de lucro...E, por essa filosofia, empenhava-se de corpo e 

alma, fazia-se matar pelo bom...Pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo o que lhe 

vinha das mãos de algum cliente mais abastado." Devido ao calendário da Consciência 

Negra, estarei falando que a luta acolhe e quem acolhe é digno de ser lembrado. Muito 

obrigado, senhor presidente. Tenha certeza de que será registrado em livro ata.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. 

Como o nobre colega Carlos Sartori falou anteriormente, novamente reitero que hoje 

ocorreu o descerramento da placa da reforma do Velório da Paz. Isso é uma pequena prova 

que a administração não está parada. Itapira não está parada conforme alguns dizem. 

Apesar das dificuldades sempre procuramos fazer alguma coisa, haja vista que a reforma do 

Velório da Saudade também já foi realizada. É interessante notar que alguns veículos que 

propagam que Itapira está parada também noticiam um enorme número de 

empreendimentos que o governo Paganini está realizando. Queria comentar que o mês 

Outubro Rosa ficou para trás e entramos no Novembro Azul. Itapira possui uma lei nesse 

sentido. É o mês onde procuramos incrementar o diagnóstico do câncer de próstata. Na 

verdade existem canceres de próstata. Ele pode ser muito agressivo, menos agressivo ou 

muito pouco agressivo. Às vezes um câncer de próstata muito agressivo pode aparecer em 

um homem novo. Por outro lado, a enorme parcela dos idosos possui câncer de próstata. 

Quem tiver interessado, apesar de não ser nada de especial, pode realizar o exame. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta Casa. 

Inicialmente queria comentar um voto de pesar que ainda não entrou nesta Casa. Seria em 



relação a Dona Rita Pereira da Costa. Ela era mãe de 6 filhos: Orlando, Luiza, Ivete, Neto, 

Juvenal e Odete. O Neto é meu irmão, companheiro, mestre e amigo acima de qualquer 

coisa. Deixo registrado o meu pesar em especial a esta família. É uma família muito amiga 

e enlutada. A Dona Rita sempre foi batalhadora e viveu a vida para criar seus filhos. 

Existem dois requerimentos da bancada da situação que fazem referência a duas figuras 

ilustres que marcam presença nesta Casa. Seria o nosso Secretário de Esportes, Sr. 

Luizinho, e o nosso companheiro e amigo, Sr. Flávio Figueiredo. Oportunamente, nos dois 

momentos do requerimento, é sempre bom elucidarmos o que cada qual está representando 

em nossa cidade. Tenho uma larga e ampla amizade com o Flávio desde muito novo. Tenho 

uma admiração especial em relação ao Luizinho pelo desenvolvimento de seu trabalho e 

por constatar toda a construção que acontece em nossa cidade frente ao Departamento de 

Esporte. No Pequeno Expediente também devemos tocar em outros assuntos, senhor 

presidente. Hoje, lendo o jornal como faço habitualmente, vi sobre a falência dos planos de 

saúde. Todos podem estar envolvidos ou não. Isso me preocupa muito, senhor presidente. É 

notório que a crise econômica que assola o país está levando ao enorme desemprego. 

Inclusive, o vereador Carlão esboçou sobre os números do CAGED. Itapira está em uma 

posição privilegiada em comparação as cidades vizinhas. Mogi Mirim perdeu quase 900 

postos de trabalho. Isso reflete nos planos de saúde. Quero tocar que toda vez que um plano 

de saúde tem uma baixa considerável o setor do SUS é amplamente usado. É sabido que 

tivemos um corte orçamentário na Saúde no valor de 11 bilhões de reais. Estamos a beira 

do desespero no setor da Saúde. A sobrecarga que virá no Sistema Único de Saúde em 

virtude da má administração e a crise econômica somados com a ingerência da aplicação 

das verbas necessárias resultará em um caos. Isso refletirá nos municípios. É alarmante o 

que estou levantando. A situação que o país enfrentará no futuro próximo será cada vez 

pior. O Governo Federal não faz o devido repasse, o desemprego está aumentando, a 

necessidade da Saúde é alarmante e a arrecadação econômica dos municípios está caindo. A 

aplicação financeira na Saúde vai ficar deficitária. Devemos nortear para esse lado. 

Infelizmente o próximo ano não será próspero. Será um ano muito duro em que todas as 

prefeituras e prefeitos sentirão as duras penas da queda de arrecadação. A população será 

assolada mais uma vez. Atualmente temos a diminuição do programa de medicação do 

Governo Federal. Isso está caindo cada vez mais. Os investimentos também estão caindo. É 

uma situação que a população deverá enfrentar. Como agente político vejo o ano de 2016 

como um dos piores anos da economia de nosso país. Obviamente isso refletirá nesta Casa, 

em cada vereador e na população como um todo. Devemos nos precaver. Obrigado.” Não 

havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, 

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

solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna 

proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 36ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Outubro de 2015. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 37ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 27 de Outubro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário 



para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Projetos de 

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0091/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o Anexo de Prioridades e 

Indicadores, Anexo de Programas, Metas e Ações e o Anexo de Prioridade e Metas, da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0092/2015.- Em que o Sr. José 

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

os Anexos I, II, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2014/2017. 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 

0093/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2.016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0094/2015.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori e Décio da Rocha 

Carvalho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Excepciona 

desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 

aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 130/2015.- Ao Projeto de Lei nº 90/2015.- 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 90/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação de espaço de 

conveniência infantil implantado na Praça Ana Vieira em Eleutério", 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. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa objetivando 

denominar não só o Espaço de Convivência Infantil, como também o logradouro público 

em que o espaço está instalado, passando a denominar-se como Praça e Espaço de 

Convivência Infantil, nos seguintes termos: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. 

Artigo 1º - Altera a redação da ementa do Projeto de Lei nº 90/2015, que passa a constar 

com a seguinte redação: ...Dispõe sobre denominação de Praça e Espaço de Convivência 

Infantil, em Eleutério. Artigo 2º - Altera a redação do Artigo 1º do Projeto de Lei nº 

90/2015, que passa a constar: ...Art. 1º) O logradouro e o Espaço de Convivência Infantil, 

instalado em Eleutério, ficam denominados PRAÇA ANTONIO (VICENTE) GALDI. 

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 

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

Caio", aos 03 de Novembro 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. 8º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00369/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vera 

Lúcia Zancheta Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00370/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Eduarda Storari. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Anderson Alves Pimentel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00372/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Confeti Caponi. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00373/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Angelina Nicoletti Leonello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00374/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge Hayashida. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00375/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Edson Gattei. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

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

Pesar nº. 00376/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Andresa Aparecida Bento. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Adair Gonçalves de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00378/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Moura, 

mais conhecido como Dito Moura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00379/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anita Bacchin. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00380/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Manoel Dias de Carvalho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

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

00381/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Angélica Lopes Franceschini. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00382/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Aparecida Maria Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Novembro 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. 22º) 

Requerimento nº. 00413/2015.- Voto de Congratulação com o empresário Sr. Reinaldo 

Nogueira de Freitas, pelo transcurso de seu 92º aniversário de nascimento celebrado dia 27 

de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00414/2015.- Voto de 

Congratulação com a Prof. Sra. Therezinha Pupo Cintra, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 27 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00415/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Diva Gagliardi de Menezes, pelo 

transcurso de seu 90º aniversário de nascimento celebrado dia 26 de Outubro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00416/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. 

Ronaldo Tadeu Pereira de Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 28 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00417/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Amélia Canella, pelo transcurso do seu aniversário de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00418/2015.- Voto de 

Congratulação com o padre Erique Fernando Bordini, em nome de toda a comunidade 

religiosa e organizadores da festa em louvor a São Judas Tadeu. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00419/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Mary Latuf, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 27 de Outubro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

29º) Requerimento nº. 00420/2015.- Voto de Congratulação com o Padre Bruno Pereira 

Gandolphi, da Paróquia Santa Rita de Cássia, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 29 de Outubro. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

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



00421/2015.- Oficiar a direção da Caixa Econômica Federal, para que a mesma justifique 

por escrito a negativa aos postulantes a casa própria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento 

nº. 00422/2015.- Voto de Congratulação com a família do ex Prefeito Antônio Caio, pelo 

transcurso do centenário de seu nascimento. 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 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00423/2015.- Voto de Congratulação com o empresário José Roberto 

Andrade, pelo sucesso e brilhantismo do lançamento oficial da nova linha de cosméticos 

Hobety. 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 03 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00292/2015.- Sugere instalação de redutor 

de velocidade tipo lombada na Rua Hermínia Consoli Luppi, próximo ao numeral 243, José 

Tonolli. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00293/2015.- Sugere a destinação de um 

vigia para atuar durante o dia na UBS "Dr. Raineri Galdi", no Istor Luppi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

35º) Indicação nº. 00294/2015.- Sugere a retirada de uma árvore na Rua Sinhô Chagas, nº 

189, no bairro do Cubatão. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00295/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, determinar ao setor de Serviços Públicos, a realização de capinagem no Jardim 

Raquel, em especial nas ruas Izaura da Silva Vieira, França e Itália. Autoria. Marcos Paulo 

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

Caio", aos 03 de Novembro 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: 37º) Secretaria Municipal de Saúde: Alteração de data da 

apresentação da prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2015. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 38º) COC: Manifestação de agradecimento pela calorosa acolhida desta 

instituição. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SG-DAO nº 347/2015: Resposta em atenção ao Requerimento nº 348/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) EPPO Saneamento Ambiental e Obras 

Ltda.: Esclarecimento referente ao Ofício de número 646/2015. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Câmara Municipal de Itapira: Cópia do Requerimento º 370/2015 

endereçado ao Clayton Ribeiro, Secretário Municipal de Defesa Social de Itapira. 



DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 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 primeira discussão 

o Projeto de Lei nº 0086/2015.- Altera o item "1" do Art. 2º da Lei nº 5.386 de 06 de abril 

de 2015, que denomina as ruas do Residencial Rubens Ferian, no bairro dos Pires. Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 86/2015. Aprovado 

em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei nº 86/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 

00388/2015.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira pela brilhante 

realização do XXIV Encontro de Corais, comemorativo aos 36 anos de atividades do grupo. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 388/2015. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Parabenizo mais uma vez o Coral Cidade de Itapira pela 

bela apresentação realizada no 24º Encontro de Corais. Isso faz parte de nossa cidade. Ao 

longo desses anos o coral sempre esteve presente nos principais eventos de Itapira. 

Parabenizo a Marcela, o Valverde e os integrantes do coral. Parabéns a todos.” 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00399/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores 

e participantes do 8º Festival Sertanejo de Itapira. 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 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00408/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Prof. Luiz Domingues, pelo brilhante 

planejamento e desenvolvimento das atividades inerentes à pasta. Autoria: Bancada da 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Poucos sabem de toda atividade desenvolvida pela Secretaria 

de Esportes. Observei ao longo desse tempo político e comecei a conhecer o Luizinho. Vejo 

a dimensão de uma secretaria. Hoje a Secretaria de Esportes possui mais de 50 

funcionários. Trabalhamos com uma infinidade de modalidades. São 46 equipes do futebol 

amador envolvidas na 1ª, 2ª e 3ª divisões. É um campeonato gigantesco. A organização de 

tudo isso é muito difícil. O que é mais interessante é que aquilo que passa despercebido é 



devido a organização. Você começa a receber críticas e reclamações quando está 

desorganizado. Caso contrário, é devido a competência e trabalho realizado. Às vezes 

aparecerem críticas, mas de forma branda. Então, Luizinho, Marquinhos e toda Secretaria, 

pelo trabalho desempenhado sabemos que o melhor meio de resgatar o jovem da droga e do 

álcool é através do esporte. A sua Secretaria vem desempenhando um trabalho fantástico. É 

uma das melhores secretarias de nosso município com ligação ao Governo Federal. 

Parabéns pelo trabalho em equipe. Ninguém trabalho sozinho. Parabéns.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Também gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido 

em nossa cidade. Parabéns a todos os integrantes da Secretaria de Esportes.” Não havendo 

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

o Requerimento nº. 408/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00409/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e atletas participantes da II 

Copa Itapira de Basquete. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Como sou 

apaixonado pelo esporte, na medida do possível, acompanho as diversas modalidades que a 

Secretaria de Esportes vem proporcionando no município. Devemos destacar a 2ª Copa de 

Basquete. Muito se fala no futebol. A organização do futebol é espetacular. Não podemos 

deixar de destacar a 2ª Copa de Basquete. Várias equipes de nossa cidade e de municípios 

vizinhos foram formadas. É uma disputa que pode ser considerada em nível de municípios. 

Isso atingiu o Estado de Minas Gerais. É importante destacar o trabalho do basquete e das 

associações. Deixo registrado o meu grande abraço direcionado à equipe Os Bodão. Tenho 

um relacionamento muito estreito com os integrantes da equipe. Somos amigos. Itapira 

conseguiu as três primeiras colocações. Queria deixar registrado meus parabéns a todos os 

participantes, em especial para as equipes de Itapira que se classificam em 1º, 2º e 3º lugar 

respectivamente. Queria deixar como lembrança esse requerimento postulado a todos 

vocês. Vocês são merecedores de nossa maior atenção. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 409/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00410/2015.- Voto de Congratulação com o professor e técnico Flávio Chiavelli 

Figueiredo, pelo empenho e dedicação ao esporte itapirense. Autoria: Bancada da Situação. 

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

noite a todos. Flávio, é com muito carinho que venho a esta tribuna. É um requerimento 

assinado pela base, mas tenho certeza que os demais vereadores também vão assinar. Tive o 

prazer de conhecer o Flavinho desde 1987. Foi quando comecei a jogar basquete em minha 

vida. Primeiramente era um espelho para nós. Para quem não conheceu o Flavinho, foi um 

grande jogador. Acima de tudo foi um técnico exemplar. Quem conheceu o trabalho do 

Flávio pode entender o que estou dizendo. Eu sabia do amor que estava envolvido dentro 

do trabalho dele. Ele era duro e rígido com as meninas. Ele queria que todas as meninas 

tomassem todas as precauções e tudo mais. Era um amor descomunal. Isso caiu em nossa 

cidade. Foi um presente. Quantas crianças seguiram seu caminho e tomaram você como 



espelho? É inevitável não comentar sobre os anos de 1992 e 1993. Quem esteve presente no 

Ginásio Santa Fé pode entender o que quero dizer. Foi uma final emocionante. Um trabalho 

de federação nunca tinha acontecido em nossa cidade. Quero falar sobre isso porque o 

Marquinhos está aqui. Lembro-me da saudosa Katusha. Ela era amiga, companheira e 

parceira. Sempre estava envolvida dentro do trabalho esportivo. Foi considerada a melhor 

jogadora do campeonato. Então, Flávio, é mais do que meritória essa congratulação. Sinto-

me honrado em estar nesta Casa e poder falar sobre você. É tudo o que sempre pensei e tive 

vontade de dizer. Muito obrigado, Flávio, por permitir que pudesse me espelhar em você e 

por ter trazido os cuidados e o bom caminho para a população itapirense. Você trouxe 

orgulho a todas as famílias. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 410/2015. 

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

DA SILVA: “Quero parabenizar o Flávio. Ressalto a presença da Daiana Gatei. Ela 

participou dos campeonatos de basquete no passado. Queria parabenizá-lo pelo trabalho 

desenvolvido em nossa cidade. Pessoas como você devem ser lembradas. Obrigado.” 

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

03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00411/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, através da 

Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania, cópia dos Processos Administrativos nº 28, 

29 e 34/2015. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00412/2015.- 

Requer à Comissão de Ética, o acompanhamento do caso envolvendo os vereadores Rafael 

Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, conforme denúncias aportadas nesta Casa de 

Leis. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita 

a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00422/2015.- Voto de 

Congratulação com a família do ex Prefeito Antônio Caio, pelo transcurso do centenário de 

seu nascimento. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

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

Requerimento nº 00423/2015.- Voto de Congratulação com o empresário José Roberto 

Andrade, pelo sucesso e brilhantismo do lançamento oficial da nova linha de cosméticos 

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

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 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. 


