
ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 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. Não havendo 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 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 

de Novembro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 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 ao Relatório. 2º) RELATÓRIO 

Nº. 008/2015.- Ata da Prestação de contas apresentada em Audiência Pública realizada no 

dia 05 de novembro de 2015, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal 

de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre de 2015. Autoria. Comissão de Finanças e 

Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0098/2015.- Em que o 

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

Excepciona desmembramento em condições e prazo que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0099/2015.- Em que 

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

que Altera os incisos I e II, do artigo 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º, da Lei 

4.721, de 18 de março de 2011. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 5º) Emenda Aditiva de 

nº. 002/2015 ao Projeto de Lei nº 94/2015.- Excepciona desdobros e desmembramentos 

em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori Décio da Rocha 

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

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não 

havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 

132/2015.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2015.- As Comissões de Justiça e 

Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

08/2015, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a 

concessão de Título de Cidadão Itapirense ao excelentíssimo e renomado Advogado e 



Presidente da OAB/SP Dr. Marcos da Costa", são de parecer favorável à tramitação, eis que 

não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, é 

justa e meritória a homenagem que se pretende prestar ao renomado Dr. Marcos da Costa, 

pelos seus inquestionáveis mérito e serviços prestados ao município de Itapira. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori 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 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) 

PARECER nº. 133/2015.- Ao Projeto de Lei nº 95/2015.- 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 95/2015, de autoria do Vereador 

Carlos Alberto Sartori, que "Denomina a rua de acesso ao loteamento de Chácaras, 

localizado na estrada municipal Altino Mantelato, no bairro do Gravi", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) 

PARECER nº. 134/2015.- Ao Projeto de Lei nº 96/2015.- 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 96/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Igreja Evangélica 

Pentecostal Fonte de Missões", 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 

17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 

135/2015.- Ao Projeto de Lei nº 97/2015.- 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 97/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a cessão de imóvel em comodato à ASPI - Associação dos Piscicultores de 

Itapira.", 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 17 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00390/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Eloísa Lúcia Mariano do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00391/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedicta Caetano de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00392/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Scotom. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00393/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00394/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Luíza Colosso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00395/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Renato Godoy Lara 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00396/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Leitão Netto, mais conhecido como Pardal. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00397/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Valdir Dinato Bosson, mais conhecido como Dito Açougueiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00398/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Aparecida Mantoan Cardoso, mais conhecida como Nega do Dito. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00399/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Eva Aparecida Xavier. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00400/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Cláudia Ramos de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 



da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00401/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00402/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Armando da Rocha. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. Carlos Aparecido Jamarino DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00403/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Antônio da Silva, mais conhecido 

como Lazinho Mixtro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00404/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Lúcia Helena Cescon Pelegrini. Autoria. Carlos Aparecido 

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

Caio", aos 17 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. 25º) Requerimento nº. 00444/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Cleide Regina Cavenaghi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

14 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00445/2015.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Virgílio Moino, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

00446/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Gonçalves Fontes 

Marques, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00447/2015.- Requer ao 

Presidente desta Casa de Leis, junto com a Mesa Diretora, estudos objetivando destinar a 

sobra de recursos de 2015 do Legislativo para o setor da Saúde do município. Autoria. 

Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 29º) Requerimento nº. 00448/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e 

chefe do setor de Habitação, solicitando gestões junto ao Governo Federal, objetivando a 

definição de uma data para entrega dos apartamentos do Loteamento José Tonolli. Autoria. 

Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

30º) Requerimento nº. 00449/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e chefe do 

setor de Habitação, solicitando gestões junto ao Governo Federal, objetivando a definição 



de uma data para entrega das casas do Loteamento José Tonolli. Autoria. Juliano Feliciano. 

A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00450/2015.- Congratulação com o estimado casal Sr. Fernando Bayodi 

e Sra. Sueli Bayodi, pela comemoração de 40 anos de casamento, celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00451/2015.- Congratulação com o estimado casal Sr. 

Dorival Tomé e Sra. Sandra Bosso, pela comemoração de 24 anos de casamento, celebrado 

dia 16 de Novembro. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 00452/2015.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do I Festival Harley-Davidson de 

Itapira. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César Augusto da Silva. A 

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

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

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 00453/2015.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, para que apresente a 

esta Casa de Leis, um Plano de Trabalho do transporte coletivo itapirense. Autoria. Juliano 

Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

35º) Requerimento nº. 00454/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para 

determine aos departamentos competentes, estudos objetivando conceder 10% de desconto 

para o pagamento do IPTU à vista em 2016. Autoria. César Augusto da Silva. Rafael 

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

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Requerimento nº. 00455/2015.- Voto de Congratulação com a Igreja 

Evangélica Aliança em Cristo, em nome do pastor Cristiano Gomes Guimarães, pela 

brilhante realização do I Congresso Unificado do Grupo de Varões e Missões. Autoria. 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00456/2015.- Voto de Congratulação com o 

Coordenador Estadual do PRB Jovem, Sr. Peterson Pepe, pela realização da III Conferência 

Estadual da Juventude, realizada dias 14 e 15 de novembro em Atibaia. Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 38º) 

Requerimento nº. 00457/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a instalação de 

um playground na Praça Abel Borges, no bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Estamos cobrando desde 2013. O playground foi retirado 



para reformas, mas o mesmo não retornou. A população está cobrando os vereadores. 

Todos sabem dessa situação. Estamos solicitando para que a administração tome alguma 

medida, pois é um bairro populoso. Existe uma quadra esportiva entre o Flávio Zacchi, 

Passarela e Figueiredo, mas essa praça merece atenção. Cabe ressaltar que essa situação já 

foi matéria jornalística. Peço o voto de todos os vereadores. O setor competente deve tomar 

alguma providência. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 00458/2015.- Oficiar ao Sr. Prefeito 

Municipal, para que revogue a lei que proíbe a instalação de bebedouros em quadras 

esportivas do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 17 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Requerimento nº. 00459/2015.- 

Oficiar ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

quanto à possibilidade de instalar uma "roleta solidária" na Feira Noturna da Lua em prol às 

entidades assistenciais do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 41º) Requerimento nº. 

00460/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do Pedal 

Solidário em prol às vítimas de Mariana (MG). Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

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

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

aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) 

Requerimento nº. 00461/2015.- Voto de Congratulação com a Associação Pétalas de 

Rosa, em nome da presidente Vanda Soliane Silveira, pelas atividades desenvolvidas no 

Outubro Rosa em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva. 

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 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) 

Indicação nº. 00304/2015.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 

Rua Mário Baldassin, próximo ao nº 158, Della Rocha II. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00305/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, disponibilizar os profissionais da Zoonose para o 

mutirão de captura de escorpiões nos cemitérios municipais. Autoria. Juliano Feliciano. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00306/2015.- Sugere instalação de faixas elevadas de pedestres defronte o Cais "Irmã 

Angélica". Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 00307/2015.- Sugere instalação de 

bancos, bebedouros e lixeiras na Praça Abel Borges, no Humberto Carlos Passarella. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 00308/2015.- Sugere a construção de quadra poliesportiva 

no lugar da quadra de areia na Praça Abel Borges, no Humberto Carlos Passarella. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

48º) Indicação nº. 00309/2015.- Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de 

Kleber Augusto dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00310/2015.- Sugere a 

manutenção da estrada rural que dá acesso ao bairro dos Coelhos, atrás do Clube de Campo 

Santa Fé. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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: 50º) Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente de Itapira: Respostas em atenção ao Requerimento nº 378/2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 51º) Deputado Silvio Torres: Assunto: Nota de empenho. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 52º) ALESP: CPI das Santas Casas. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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 única discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 008/2015.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao excelentíssimo e renomado advogado e Presidente da OAB/SP Dr. Marcos da 

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

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

08/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em primeira discussão a Emenda 

Modificativa nº 01/2015 ao Projeto de Lei nº 90/2015.- Dispõe sobre denominação de 

espaço de conveniência infantil implantado na Praça Ana Vieira em Eleutério. Não 

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

primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2015. Aprovada 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 a Emenda Modificativa 

nº 01/2015. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE 

LEI Nº 90/2015 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2015. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0096/2015.- Autoriza a cessão de imóvel em comodato 



à Igreja Evangélica Pentecostal Fonte de Missões. Autoria: José Natalino Paganini. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Senhor presidente, estou muito feliz esta noite porque o projeto que faz 

referência a horta comunitária será finalizado. Com a doação desse terreno, acredito que a 

igreja e a comunidade vão trabalhar em prol de Itapira. O objetivo envolve Educação, 

Saúde e Prevenção. Qual é o objetivo geral? Produzir alimentos promovendo o acesso e a 

disponibilidade dos mesmos de forma solidária como instrumento da garantia da segurança 

alimentar para a população. O terreno será usufruído pela comunidade do José Tonolli, 

Morada Nova, Istor Luppi e adjacências. Poderão ser plantadas qualquer tipo de verdura e 

legume. A igreja é uma obra social. Com esse terreno em mãos, creio que a Igreja Fonte de 

Missões poderá fazer muito mais perante a comunidade. Também tenho em mãos o estatuto 

da Igreja Fonte de Missões. O documento foi passado pelo pastor Sebastião Lúcio. Caso 

alguém quiser analisar o documento, tudo bem. Peço aos senhores vereadores o voto 

favorável para que as pessoas possam usar e se alimentar através desse terreno. Será a 

primeira horta de Itapira. Com toda certeza essa horta será um sucesso. Até mesmo a IPTV 

virá até nossa cidade para elaborar uma matéria jornalística. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 96/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o pastor e o vereador 

Joilson pela insistência junto ao Executivo. Estamos juntos a fim de fazer as coisas 

positivas. Foi um passo que poderia ser dado no passado. Parabéns e obrigado.” A seguir, o 

Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também gostaria de parabenizar o vereador 

pela inciativa e pela comunidade pentecostal de nossa cidade. O vereador vem lutando por 

isso a um bom tempo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Parabenizo o vereador Joilson, o prefeito Paganini e o pastor da 

igreja, Sr. Sebastião Lúcio. Parabéns pelo trabalho que a igreja vem realizando em nossa 

cidade. A prova do trabalho de todos está nesta Casa. A aprovação do projeto é a prova do 

trabalho que vocês realizam em nossa cidade. Parabéns, sucesso e contem sempre conosco. 

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

toda honra e glória de nosso senhor Jesus Cristo. O trabalho que o senhor fez diante de cada 

reunião, juntamente com o prefeito, para que esse projeto fosse encaminhado a esta Casa é 

notório. Esse é o resultado do trabalho. Sabemos que o trabalho de evangelização vai 

continuar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Vou me dirigir ao público. Existem vários tipos de políticos e políticas. O 

Joilson é uma pessoa quieta e os vereadores da base sabem que ele vem lutando por isso. 

Esse trabalho saiu depois de muita persistência e dedicação. Hoje, por uma série de fatos, o 

projeto quase não prosperou. Por um momento existiu a divergência de ordem técnica entre 

os colegas. Transcorreu entre a Casa e trouxe muita tensão para o vereador Joilson. Porém, 

existe um CNPJ e uma legalidade. Todos sabem o que estou dizendo. Ele lutou e 

comprovou o trabalho da igreja. Parabéns, Joilson, pelo trabalho e dedicação. Também 

quero parabenizar os vereadores e o nosso prefeito Paganini. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Esse é o terceiro projeto 

relacionado a horta comunitária. O primeiro foi no PPA da Vila Ilze, mas foi finalizado. O 

segundo foi no Pedro Ferreira Cintra, mas também foi finalizado. Acredito que esse projeto 



vai em frente porque existe uma enorme força religiosa. Faço votos para que vocês sigam 

em frente. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0097/2015.- 

Autoriza a cessão de imóvel em comodato à ASPI - Associação dos Piscicultores de Itapira. 

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

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos esse 

projeto. Mesmo com a crise que esse país atravessa temos a possibilidade da apresentação 

de um espaço para a criação desse entreposto de piscicultura em nosso município. Queria 

passar alguns dados deste empreendimento onde já foi aprovado pelo Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Econômico. Hoje a Associação dos Piscicultores de Itapira contém 21 

associados. Com esse projeto e a destinação desse terreno ele deve chegar, em dois anos, 

acima de 38 associados, gerando cerca de 20 empregos diretos e indiretos. Haverá a 

contratação de pessoas. No período de dois anos a produção de 356 mil quilos de peixe 

gordo passará para 600 mil quilos. A composição desse entreposto será um galpão 

frigorífico de 155 metros quadrados, um galpão administrativo de 115 metros, cerca de 

alambrado, tubo de congelamento, câmara fria, fábrica de gelo, poço artesiano, estação de 

tratamento de fluentes, casa de força, transformador, computadores para escritório, etc. O 

que compõe esse entreposto? Recebimento, manipulação, frigorificação, distribuição, 

comercialização e industrialização. Peço o apoio de todos na aprovação do projeto. Nesse 

momento difícil que a população atravessa ainda temos a oportunidade da criação de 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Venho completar ou trazer algumas informações. O entreposto, 

vulgarmente, é um frigorífico de peixe. Serão abatidos peixes da mesma forma como são 

abatidas aves. É o caso do abatedouro da Jampac. Aproximadamente serão 5 mil quilos ao 

dia. Esse somatório é devido do trabalho realizado de segunda a sexta feira. Teremos um 

enorme ganho financeiro. A arrecadação mensal está prevista em aproximadamente 1,5 

milhões ao mês. Temos uma alíquota de ICMS que volta para o município. O Carlão 

explicou que existem 21 componentes. O que são? São pessoas que produzem peixes em 

gaiolas dentro de tanques. Muitos não tem um local adequado para abater esses peixes. Eles 

acabam vendendo o peixe e não conseguem o preço real. Essa associação proporcionará o 

abatimento desses peixes. Os peixes serão preparados, embalados e distribuídos. Isso 

proporcionará maior capacidade financeira dos produtores. O município somente tem a 

ganhar através da arrecadação de ICMS. Mais uma vez, diante dessa crise econômica, 

vemos a administração Paganini em busca de novos recursos e empregos para a população. 

Outra situação muito importante é o ganho ambiental. A área específica poderá bombear 

materiais inutilizados para a estação de tratamento de Barão Ataliba Nogueira. Os rejeitos 

serão transformados em gordura. É um tipo de material que pode ser comprado pela 

Nutron. Além de tudo isso, propõe-se a soltura de alevinos no Rio do Peixe. As piscinas de 

produção estão sendo criadas em cavas. Cabe ressaltar que o reflorestamento está sendo 

feito nessas cavas. É um enorme ganho ambiental. Aqueles que tiverem a oportunidade em 

descer o Morro do Macumbê podem constatar o que estou dizendo. A carne de peixe é uma 

das mais consumidas. Então, esse projeto de lei trás ganho ambiental, não trás nenhum tipo 

de problema ambiental, ele vem ajudar os piscicultores de Itapira que podem se transformar 



em número maior, dentre outras situações. Futuramente Itapira poderá estar entre os 

grandes produtores de peixes. Esse é o tipo de trabalho que a administração José Natalino 

Paganini faz. Esse é o exemplo que deve ser seguido. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Projeto de Lei nº 97/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Nesse momento falo a todos vocês com referência a 

passagem do centenário de nascimento do ex-prefeito Antonio Caio que foi um homem que 

trabalhou em prol dessa cidade. Ele fez de seu mandato como vereador e prefeito desta 

cidade um verdadeiro sacerdócio em prol da população de Itapira. Um homem que deixou 

seus afazeres para cuidar da vida de uma cidade. Trouxe novas ideias e projetos. Era de 

uma família de camponeses. O pai chamava Ângelo Caio e a mãe Dona Francisca. Eram 

imigrantes italianos, aportaram em Itapira e aqui fizeram suas vidas. Seus irmãos são o 

Nenê Caio e o José Caio. Seus filhos ainda residem em Itapira. Seria o Sr. Toninho Caio. 

Itapira possui uma escola que chama Antonio Caio. Uma via pública também possui esse 

nome. Foi um homem que sempre batalhou por Itapira. Ainda jovem faleceu vitimado de 

um acidente aéreo. Tinha 50 anos de idade. Ele atendia as pessoas nas ruas e na Prefeitura. 

Ele deixou a marca de sua história em nossa cidade. Fica registrada essa homenagem a um 

homem digno que tratou o direito do povo como prioridade. Peço o voto favorável de todos 

os vereadores. Parabéns a família Caio de Itapira. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 422/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) 

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

00431/2015.- Voto de Congratulação com o triatleta itapirense Rodrigo Altafini, pela 

brilhante participação no Campeonato Mundial de XTerra, em Mauí, no Havaí. Autoria: 

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

Lima 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 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00433/2015.- Requer 

oficiar a Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações quanto as escolas e 

creches municipais que possuem sistema de controle de combate a incêndio. Autoria: 

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



Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 433/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico 

triste com a rejeição dos vereadores. A maior parte das escolas municipais e estaduais do 

município não possui o método de combate a incêndios. Caso vier a acontecer alguma coisa 

pior dentro das escolas, as crianças ficarão a Deus dará. Deus proteja a todos. Essa situação 

seria para evitar maiores transtornos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “A base rejeitou a matéria porque entramos em 

contato com a Secretaria de Educação e a mesma informou que existe um sistema de 

combate a incêndios. Inclusive, uma pessoa invadiu um espaço público dizendo que iria 

fazer manutenção no equipamento. A pessoa queria retirá-lo da escola. A pessoa foi barrada 

e a mesma acabou se evadindo do local. Existe um processo de licitação para a recarga 

desses equipamentos. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00434/2015.- Oficiar à Direção da Intervias e a 

Prefeitura Municipal, objetivando a realização de melhorias no acesso ao Condomínio 

Julieta, na SP-352. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Venho a esta tribuna para pedir o apoio da situação. 

Essa matéria é de autoria dos moradores que residem no Condomínio Julieta. Todos sabem 

que o trecho é muito perigoso. Peço o apoio dos vereadores para oficiarmos a Intervias e as 

autoridades competentes. É uma forma de beneficiar a população daquela localidade. 

Fomos eleitos para colocar melhorias para a população. Vamos esquecer a classe política. 

Vamos legislar em prol da população. Com a colaboração da Prefeitura e da Intervias, 

acredito que o problema será resolvido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quando esse requerimento entrou nesta Casa 

tive alguns cuidados com referência à análise da matéria. Realmente o Condomínio Julieta 

possui um acesso difícil. Aqueles que conhecem sabem o que estou dizendo. Na verdade, 

esse condomínio está ilegal. Foi feito um loteamento e o loteador não ofereceu a estrutura 

adequada a todos. Qualquer loteamento na cidade deve possuir asfalto, energia, sistema de 

esgoto e impacto de trânsito. Compactuo com o vereador sobre a necessidade. Queria dizer 

que o Condomínio Julieta está inserido, através da gestão Paganini, em um programa que se 

intitula Cidade Legal. É uma forma de alcançarmos a legalização. Estou chegando nesse 

ponto para explicar que aquela entrada foi feita ilegalmente. O loteador fez um trabalho de 

ordem ilegal. Realmente a situação está sob domínio da Intervias. A Intervias possui um 

trecho da estrada. Existe uma faixa lateral de cada estrada que é de domínio da Intervias. 

Para que o vereador fique mais tranquilo e que vá ao encontro do que está pedindo, desde 

2013 o nosso prefeito vem pleiteando as melhorias através da Intervias. Com relação a 

faixa de acesso, digo que o município não pode intervir. Não é de domínio do município. 

Está sendo feita uma gestão para que as melhorias se concretizem. Uma das respostas da 

Intervias é que isso não está no programa de liberação. Existe um cronograma de obras a 

serem executadas, porém, para que isso aconteça é necessária a legalização do acesso. 

Portanto, o prefeito já tomou as providências. A Prefeitura está fazendo gestão junto a 

Intervias. Aliás, já está feito. O senhor pode entrar em contato com o superintendente da 

Intervias, Sr. Luciano. Ele é o responsável pela situação... Aparte concedido ao Vereador 



Sr. Marcos Paulo da Silva: Gostaria que o senhor trouxesse o número desse requerimento 

onde o prefeito encaminhou a solicitação para a Intervias... Continuando o orador: Trago 

para vossa excelência. O que o senhor está solicitando já está em processamento. Também 

moro em um Condomínio de Chácaras onde também está ilegal. Moro no Recanto do 

Graví. Não tenho iluminação pública e não tenho asfalto. O acesso é deficitário. Sei que o 

trabalho do prefeito está sendo feito para que o problema seja sanado. O programa Cidade 

Legal está acontecendo. Em breve esses condomínios serão beneficiados. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos... É mais fácil acreditar em papai Noel do que acreditar na fala do líder do prefeito. 

Por que falo isso? Porque divulgam o Cidade Legal e tudo mais, mas o negócio não anda. 

Tem bastante gente aqui que deve morar no José Tonolli e sabe disso. A Prefeitura divulga 

milhões de reais para o recapeamento, mas temos bairros que ainda possuem vias de terra. 

Fica esse registro para o iminente vereador. Discordo, líder do prefeito, pois o senhor 

propaga uma política dessa administração onde o vereador faz um requerimento... O 

requerimento vem do bairro. O senhor sabe disso. Quando o senhor fala que é contrário ao 

requerimento, pois a Prefeitura já está fazendo política para resolver os problemas do 

requerimento, o senhor, o prefeito e a assessoria de imprensa da Prefeitura deveriam 

explicar para a população. Não é para nós que o senhor tem que dar essas respostas. Vossa 

excelência tem que dar essas respostas para quem está aqui, para quem nos ouve e, 

principalmente, para os moradores do loteamento. Fica muito fácil fazer uma política barata 

com um discurso fajuto. Não queremos enrolação. Queremos ações desse governo. 

Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Queria falar ao Dr. Rafael que 

alguns loteamentos estão sendo legalizados. Posso falar isso para o senhor porque do lado 

onde resido existe a moradia de minha tia. Ela já está fazendo a escritura. Realmente, 

doutor, a burocracia é enorme. É uma situação morosa, mas está saindo.” Não havendo 

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

o Requerimento nº. 434/2015. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos 

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

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero esclarecer que o loteamento pode 

estar irregular, mas a estrada que liga a Fundição Nogueira recebeu melhorias. Portanto, a 

Prefeitura pode realizar melhorias. Atualmente é a Fundição Fuminas. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O trabalho está 

sendo feito. Realmente é um trabalho lento. O senhor sabe o quanto brigou para alcançar a 

regularização das chácaras. Sou morador de chácara e sei como está a situação. Todos os 

moradores tem acesso à Prefeitura para saber como está a situação. A legalização está 

acontecendo de forma gradativa. Trago documentos comprobatórios para que o senhor 

tome ciência da situação. Vou mostrar que o trabalho da Prefeitura é muito sério. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Requerimento nº 00441/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 

185/13, que sugere a substituição de uma ponte de madeira por ponte metálica sobre o 

ribeirão da Penha, que liga o bairro Della Rocha III ao Humberto Carlos Passarela. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento vem sendo colocado nesta Casa desde 



2013. A população do Della Rocha e Humberto Passarela fica a mercê da administração 

pública. Essa ponte de madeira foi assunto de alguns órgãos de imprensa. Várias pessoas 

requisitaram a aprovação desse requerimento. Peço o apoio de todos os vereadores. É uma 

forma de regularizarmos a situação. Gostaríamos que não medissem esforços para a 

colocação de uma ponte metálica. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 441/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 

00447/2015.- Requer ao Presidente desta Casa de Leis, junto com a Mesa Diretora, estudos 

objetivando destinar a sobra de recursos de 2015 do Legislativo para o setor da Saúde do 

município. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Vereador Juliano Feliciano, líder do 

PRB nesta Casa. Na semana passada o presidente veio até esta tribuna e falou a respeito do 

carro e o dinheiro que ele destinaria. Ele disse que medidas estavam sendo tomadas junto 

ao assessor legislativo da Casa, Sr. Elias Orsini. Os meios legais estavam sendo analisados 

a fim de fazer uma emenda para a Saúde. São as palavras do presidente. Não foi escondido 

somente para um grupo político. Vejo que esse requerimento é desnecessário, pois o 

presidente já havia informado a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha 

Carvalho: Esse trabalho é feito em conjunto com os integrantes da Mesa Diretora e demais 

vereadores. Disse a este plenário que esse presidente vem tomando todos os cuidados a fim 

de devolvermos o dinheiro da melhor forma possível... Continuando o orador: Não vou 

votar favorável porque é correlato ao requerimento nº 426/2015. Gostaria que o nobre par 

retirasse a matéria. O Regimento Interno é muito claro em relação a situação. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Na semana 

passada tomamos ciência, senhor presidente, de que vossa excelência tomaria frente ao 

assunto. Vossa excelência estaria elaborando um projeto de lei sugerindo para que o 

Executivo destinasse a sobra de dinheiro desta Casa a outro setor. Fazendo como 

requerimento, Juliano, não pode influenciar o Executivo. Podemos elaborar um projeto de 

lei sugerindo. O prefeito pode vetar ou não. O pedido de vossa excelência está diretamente 

relacionado aos anseios da população. Então, Juliano, acho importante a preocupação de 

vossa excelência quanto a área da Saúde. É imensamente importante discutir a situação, 

mas devemos analisar profundamente. Cabe ressaltar que tínhamos acertado a situação na 

semana passada junto a presidência. Quando apresentamos o requerimento e o iminente 

presidente acatou junto a aprovação de todos os vereadores, o senhor estava presente e 

ouviu... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Uma vez que o 

requerimento foi aprovado por todos, o mesmo não é somente de autoria dos vereadores 

César e Rafael. Passa a ser um requerimento de todos. O Regimento Interno é claro quanto 

as matérias correlatas. Para esclarecer um pouco mais o assunto, esse requerimento solicita 

a destinação do dinheiro... Continuando o orador: Vejo a importância do assunto e do 

tema. Esse assunto já foi discutido. O presidente foi bem categórico. Concordo com a 

preocupação de vossa excelência, mas os demais vereadores merecem respeito. Obrigado.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. 

Quero dizer que quando fiz o registro no livro constatei que não havia nada registrado. 



Liguei para o Beto e perguntei se alguém havia feito algum registro. Ninguém tinha feito. 

Desse modo, disse a ele para que registrasse e colocasse a matéria para discussão. Devido a 

ciência do corte por parte do Governo Federal na área da Saúde acabei ficando preocupado. 

Faço parte do Hospital Municipal e sei o que ele é. Na semana passada, quando estávamos 

em reunião com o prefeito, a minha filha estava em consulta no Hospital. Para que não 

ocorra atritos no futuro... Vou retirar o requerimento e exigir que o requerimento venha 

com o nome de todos os vereadores. Não estava registrado no livro competente... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Gostaria que o senhor 

presidente consultasse o assessor jurídico a respeito da correlação das matérias. Sabemos 

muito bem dos cortes do Governo Federal. Vários setores da Saúde serão prejudicados. A 

maior parte do dinheiro deve ser aplicado na Saúde. Portanto, senhor presidente, gostaria 

que a consulta fosse possível. Todos querem o mesmo objetivo... Continuando o orador: 

Quero que o assessor legislativo se manifeste... A seguir, faz uso da palavra o assessor 

legislativo Sr. Elias Orsini: Analisando minuciosamente os dois requerimentos, um 

aprovado e outro em discussão, um pede que o valor do veículo seja destinado a Saúde. O 

requerimento do vereador Juliano pede que a sobra do dinheiro da Câmara seja 

encaminhada ao setor da Saúde. Tecnicamente isso não é possível, pois é uma indicação. 

Quem decide é o presidente e os integrantes da Mesa. É um requerimento. A Mesa tem a 

responsabilidade. Temos um limite constitucional. Não são matérias correlatadas porque 

uma matéria fala do dinheiro da Câmara e outra diz a respeito do dinheiro do veículo. 

Deixo a decisão para o presidente. É impossível devolver todo o dinheiro da Câmara. Existe 

uma responsabilidade técnica... Continuando o orador: Fiz a retirada da matéria, mas 

ficou bem claro que são matérias distintas. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador 

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

RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00449/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e chefe do setor de Habitação, 

solicitando gestões junto ao Governo Federal, objetivando a definição de uma data para 

entrega das casas do Loteamento José Tonolli. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Juliano, 

quero parabenizá-lo por estar colocando a matéria. Quem está em contato com a população 

é cobrado diariamente. A população que foi contemplada no sorteio espera sair do aluguel o 

mais rápido possível. Quero assinar juntamente com você, Juliano. Peço o voto de todos os 

senhores vereadores. É um requerimento de suma importância. A população não pode ser 

enganada. Foi falado que as casas seriam entregues no dia 20 de dezembro. Então, Juliano, 

estaremos amarrando o Executivo em relação aos prazos. Existe um decreto determinando a 

data de entrega. A população que comprou seus móveis ficará mais tranquila. Voto 

favorável e parabéns pela iniciativa. É uma forma de legislar em prol da população que 

mais necessita. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “Boa noite a todos. Agradeço ao nobre vereador Marcos Paulo. Estou 

pedindo explicações para o Governo Federal. É uma forma de ajudar o prefeito a fazer com 

que o Governo Federal disponibilize informações sobre essas casas. Sei o que é pagar 

aluguel. Estou indicando para o prefeito para que solicite informações junto ao Governo 

Federal... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Parabenizo vossa 



excelência, mas você deve analisar a situação. Precisamos analisar se as casas estão 

prontas... Continuando o orador: Senhor presidente, caso o senhor quiser votar contra, 

tudo bem. A população deve saber. Cada vereador legisla de uma forma. Fique à vontade, 

senhor presidente. Tenho certeza que o prefeito analisará a situação e seguirá os trâmites 

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

LOPES: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Como o Juliano colocou para o Governo Federal informar uma data, informo que o setor de 

Habitação de nossa cidade informou que no dia 20 serão entregues os apartamentos. Com o 

seu requerimento vamos cobrar o Executivo... Continuando o orador: Estou junto com 

você, Juliano. O senhor é vereador da situação. A oposição está junto com você. Queremos 

que a matéria seja aprovada por unanimidade. É uma forma de informarmos a população 

sobre a data de entrega. O senhor foi bem crítico em dizer que cobrará o prefeito e os 

competentes secretários desta administração. Portanto, o senhor está assumindo uma 

responsabilidade pública perante a população. Parabéns. Estamos juntos com vossa 

excelência. A imprensa vai divulgar essa situação. O senhor está colocando um divisor de 

águas para a definição da data de entrega desses apartamentos. Esperamos que os demais 

vereadores da situação aprovem a matéria. Quem será beneficiado é a população. Parabéns 

pelo requerimento. A população deve cobrar a administração. Obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, 

compreendo o vereador Juliano, pois todos são cobrados incessantemente. Itapira vive um 

enorme déficit habitacional. Tivemos um conjunto de casas construídas no Hélio Nicolai 

com alto preço de prestação. Foi uma situação através do Minha Casa, Minha Vida. Temos 

um trabalho feito no José Tonolli em prol da população. Inclusive, algumas vias estão 

sendo asfaltadas. Várias melhorias estão sendo executadas. Essas casas trazem o bem estar 

social. A verdade é que as obras não estão paradas. As pessoas estão trabalhando e 

construindo. Tenho certeza que o mais breve possível as casas serão entregues. Entendo os 

senhores por discutirem em relação a data de entrega, mas não é fazer política com a data. 

Vamos fazer política com a população que vai receber. Vamos fazer política com o 

programa Casa Paulista. Será melhor do que a Minha Casa, Minha Vida. Vamos fazer 

política com o asfalto que vai acontecer. Não construíram casas durante 8 anos, Carlinhos. 

Estamos buscando novas áreas para a construção de casas. O que vale a pena discutir e falar 

é que a população vai receber as casas. Vocês me desculpem, situação e oposição, mas 15 

dias a mais ou a menos, tudo bem. O importante é que está sendo construído. O benefício é 

para a população. Quem sabe até mesmo antes dessa data vamos entregar as casas. Acho 

que essa discussão política é infundada. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 449/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Como já falei anteriormente, parabenizo o Juliano por 

colocar a matéria. O vereador disse que estão procurando novas áreas para a construção de 

casas populares. Por que não constroem no Jardim Guarujá onde os terrenos serão 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00452/2015.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do I Festival Harley-Davidson de 



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

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

"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 00453/2015.- Oficiar à direção da 

Viação Itajaí, para que apresente a esta Casa de Leis, um Plano de Trabalho do transporte 

coletivo itapirense. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Esse requerimento já foi feito por outros vereadores. Qual seria 

o posicionamento da empresa Itajaí? Ela vem pecando e muito com a população. Fiz esse 

requerimento para que todos tomem ciência dos problemas. A população não pode ser 

penalizada. Andar em um circular sem condições de uso, é problema. Explicações devem 

ser disponibilizadas. Gostaria que os pedidos direcionados a Mesa Diretora sejam 

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

DONIZETE LOPES: “Mais uma vez parabenizo o vereador Juliano, mas em minha visão 

o senhor já teve a oportunidade de fazer essa cobrança junto a empresa concessionária. Foi 

quando o prefeito liberou cerca de R$ 140.000,00 através de concessão junto a empresa. O 

senhor teve essa oportunidade. O senhor poderia ter exigido essa situação no projeto de lei 

do Executivo. Esse assunto foi amplamente discutido. Com relação as queixas, vários 

moradores dos bairros de Barão e Eleutério reclamam da situação. O prefeito, sem 

consultar a população, fez mudanças dos itinerários. Algumas ponderações e requerimentos 

já foram discutidos. Fui amplamente favorável a população. Essa cobrança já foi feita no 

passado. Queremos que ofereçam um transporte de qualidade para a população. Obrigado.” 

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

uma vez peço a palavra. Quero recordar que nesta Casa existiram pessoas que foram contra 

o subsídio. A população itapirense poderia estar pagando mais caro. A oposição foi contra. 

Queriam que aumentassem o preço do transporte coletivo. Disse no passado que era um 

projeto de ordem social. Tínhamos que conservar os valores. Quero deixar bem claro que a 

situação foi favorável a população. Obviamente, concordo com o senhor, Juliano. Em 

muitos requisitos a viação Itajaí deixa a desejar, mas ela está sendo amplamente cobrada 

pela administração municipal. Inclusive, ela pode ser aciona juridicamente por não estar 

cumprindo o seu objetivo. O Carlinhos Sartori questionou a empresa. Outros vereadores 

também. Esse é o papel do vereador. Devemos ver o que é bom para a população. Mais 

uma vez digo que não devemos fazer política com aquilo que foi subsidiado. O vereador 

deve cobrar a qualquer momento. Votaram contra o subsídio. Isso não foi dito nesta Casa. 

Votarei junto ao senhor. Creio que todos devem cobrar para o melhor. Obrigado.” A seguir, 

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

Estamos juntos, Juliano. Não posso deixar de desmentir uma mentira vinda do líder do 

prefeito. Presidente, requeiro cópia do vídeo e da ata das votações do projeto que subsidiou 

a Itajaí. Gostaria que a Comissão de Ética analisasse a fala do líder do prefeito a respeito 

dos três vereadores da oposição. Gostaria que os fatos fossem apurados. Ele colocou uma 

mentira para induzir a população. Falar de ameaça, Maurício, comprove. Fale de ameaça, 

mas comprove. Vamos comprovar todos os fatos. Justiça e liberdade de expressão, sim. 

Mentira, não. Juliano, poderíamos ter colocado há 45 dias esse requerimento, mas 

infelizmente... Peço ao presidente para que tome conta do assessor legislativo. Estou sendo 

interrompido. Qualquer vereador poderia ter colocado a matéria. Fico contente com a 



elaboração desse requerimento. A respeito da emenda que foi destinada a empresa Itajaí, 

acredito que poderíamos ter elaborado. A oposição se absteve da votação. Gostaríamos que 

a emenda fosse destinada antes do aumento. Vamos falar a verdade... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente para clarear a memória do líder do prefeito, 

essa administração subiu 19,00% o valor da passagem somente nesse ano. O senhor está 

com a memória muito curta, vereador. Recordo-me que no primeiro momento foi 12% e em 

outro foi 6%. O senhor defende um governo e critica uma empresa, mas deveria falar o 

porquê onerou a população em quase 20%. Cabe ressaltar que estamos em crise... 

Continuando o orador: Juliano, estamos juntos em relação ao requerimento. Fico muito 

contente em saber que a matéria é de sua autoria. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quero me retratar 

sobre uma situação. Realmente os nobres vereadores se abstiveram da votação, mas, senhor 

presidente, abster daquilo que será feito em prol da sociedade, para mim, é votar contra a 

sociedade.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Abstenção é uma coisa e votar contra é outra, vereador. Então, o 

mínimo que o senhor deve respeitar é o voto de cada vereador. O senhor foi até aquela 

tribuna e disse que votamos contra. Não procede. É uma discussão que o próprio vereador 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 453/2015. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Quando 

votei a destinação da verba para a empresa tive a certeza que a mesma iria fazer um bom 

trabalho. Seriam as melhorias em prol da população. Errar é humano. Manter o erro é 

burrice. Tenho a humildade de vir a esta tribuna e colocar o requerimento. Da mesma 

maneira que votei favorável... Apenas estou cobrando. Tenho moral para cobrar. Estou 

cobrando simplesmente porque votei favorável ao direcionamento de verba para a empresa. 

Exijo que o processo seja rápido. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vereador, moral também tive no momento em que me 

abstive da votação. Respeite o voto das pessoas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Somos favorável a esse requerimento, pois 

devemos oferecer transporte público de qualidade. Quero agradecer o líder pela retratação. 

Ele reconheceu seu erro. Isso se chama dignidade e humanidade para com o outro. 

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

DONIZETE LOPES: “Queria me retratar com o nobre vereador Juliano. Realmente 

consultei e o senhor não se referiu a votação desse vereador. Obrigado.” A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Queria agradecer o 

nobre vereador. Vejo que ele está sendo humilde. Parabéns e obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 

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

Requerimento nº 00454/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para determine aos 

departamentos competentes, estudos objetivando conceder 10% de desconto para o 

pagamento do IPTU à vista em 2016. Autoria: César Augusto da Silva. Rafael Donizete 

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

noite a todos. Esse requerimento solicita estudos no sentido de desconto. O próprio líder do 

prefeito colocou a algumas semanas que o país está cortando verbas. Quem é mais 



prejudicado é a população. Nada mais justo a municipalidade disponibilizar um desconto de 

10%. Fico contente com os vereadores César e Rafael. Queria um desconto de 50%, mas 

sabemos que afetaria a administração pública. Vou assinar o requerimento. Peço o voto de 

todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Fico preocupado com essa situação. Os 

vereadores acabam discutindo muitos requerimentos, mas os projetos não são discutidos. O 

vereador quer fiscalizar, ocorrem brigas, discussões e tudo mais. Parece que está levando 

mais para o lado político do que para o lado técnico. Novamente vamos discutir esse 

requerimento. Estamos esquecendo duas situações. A primeira delas é que isso deve estar 

estruturado dentro de uma legislação. Segundo, como o Dr. Rafael diz que sou muito 

técnico, acredito que deve existir um estudo técnico. Acho muito perigoso apresentarmos 

uma proposta de desconto sem antes recebermos o parecer do departamento competente. 

Quais bairros serão comtemplados? Acho a matéria um pouco prematura... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Carlos, concordo plenamente com a 

postura técnica de vossa excelência, mas gostaria de saber quais são os critérios dentro do 

orçamento de 2016. Os números com relação ao IPTU é de fundamental importância. É 

uma boa hora para iniciarmos a discussão... Continuando o orador: Concordo com o 

senhor, pois isso será discutido. Se apresentarmos uma proposta sem antes analisarmos 

profundamente a situação, acho um tanto perigoso. Vamos ter que esperar e aguardar essa 

definição. Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento 

nº 00455/2015.- Voto de Congratulação com a Igreja Evangélica Aliança em Cristo, em 

nome do pastor Cristiano Gomes Guimarães, pela brilhante realização do I Congresso 

Unificado do Grupo de Varões e Missões. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 00457/2015.- Requer 

do Sr. Prefeito, informações sobre a instalação de um playground na Praça Abel Borges, no 

bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

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

requerimento foi elaborado baseado na solicitação da população do bairro Humberto Carlos 

Passarela. Há mais de um ano os brinquedos foram retirados. Os brinquedos ainda não 

foram colocados. Muitos cidadãos solicitam melhorias na localidade. A vegetação está 

tomando conta do campo de areia. É triste constatar essa situação. A administração precisa 

tomar providências. A secretaria competente deve tomar alguma medida. Quando a 

playground será recolocado? Indicações nesse sentido já foram elaboradas. Estamos 

entrando com requerimentos. Peço o voto favorável de todos os vereadores. É uma forma 

de responder os questionamentos da população. As crianças não podem ser prejudicadas. 

Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão o Requerimento nº 00460/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do Pedal Solidário em prol às 

vítimas de Mariana (MG). Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 



AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00461/2015.- Voto de Congratulação com a Associação Pétalas de 

Rosa, em nome da presidente Vanda Soliane Silveira, pelas atividades desenvolvidas no 

Outubro Rosa em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 


