
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de dezembro 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, 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. Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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. Presidente, 

fico assustado cada vez mais. Fico assustado em ver meu amigo neste plenário. Seria o 

Vandré. Sou amigo dele fora desse plenário. Quando vejo o Vandré sempre aparece uma 

“bucha” para o vereador Marquinhos ou alguma armação. Todos sabem que o Luiz 

Machado... Pegaram-me de surpresa com essa representação. Infração política 

administrativa. Gostaria de saber o que é. Todos sabem sobre o desafeto que ele tem para 

com a minha pessoa. Ele deixou muito explícito essa situação. Ele me ameaçou fora desta 

Casa, mas não saiu no vídeo-monitoramento. Caso a câmera tivesse filmado, acredito que 

ele estaria respondendo um processo. Infelizmente não deu para pegá-lo me ameaçando. 

Dentro desse plenário ele me xingou de anu. Também xingou a oposição. Nas igrejas que 

ele participa também vejo isso. Posso provar essas situações. Gostaria de saber o que é essa 

infração política administrativa. A Comissão de Ética deve apurar e se lembrar que ele 

sempre me xingou nesta Casa. Ele deve ter argumento para entrar com uma representação. 

Deve ser provado. Gostaria que não acontecesse injustiça. Não sei o porquê de tanta 

representação. Será que estou fazendo algum mal para a administração em mostrar seus 

problemas? A administração pode corrigir os problemas. Fui até a delegacia há alguns dias 

e acabei encontrando o Vandré. Gostaria que essa política velha acabasse. Essa política de 

coronel não acaba. Enquanto tem coronel vivo, acredito que a política desse tipo não 

acabará. A imprensa marrom também não acabará. Há três anos atrás um dos jornais fazia o 

que o jornalista queria. Hoje a imprensa marrom, Cidade de Itapira e Gazeta, fazem o que o 

mandachuva manda. Então, é isso que gostaria de ver. Será que é pelo fato da imprensa 

somente viver atrás de buxinho e inventar casos? Esses dois jornais se transformaram em 

apenas um. Eles fazem isso. Então, vereadores, venho a esta Casa para colocar em prática o 

papel do vereador. Não posso deixar de pedir para o prefeito vetar a lei que foi aprovada na 

semana passada. Ela foi aprovada por 7 vereadores. Houve a abstenção do Rafael e o meu 

voto contra. Seria o projeto relacionado a doação de área. Peço para o prefeito vetar porque 

os números não estão batendo. Peço, encarecidamente, para o prefeito vetar a lei. Dessa 

forma, problemas futuros poderão ser evitados. Devemos analisar o que é certo e legislar 

em prol do correto. Enquanto existir o coronelismo esse vereador estará presente para 

combatê-lo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Não tivemos o Pequeno Expediente em 

reuniões anteriores. Queria deixar um registro sobre a realização da SIPAT. Seria sobre a 

semana de prevenção de acidentes de trabalho que ocorreu no dia 17 a 19 de novembro com 



os servidores. Teve como tema os males da vida, modernidade e qualidade de vida. 

Fizemos o acompanhamento. Houve apresentação das crianças, projetos, depoimentos de 

ex-dependentes, dentre outras situações. Tivemos uma palestra muito importante sobre os 

males da vida moderna. Queria deixar registrado os meus parabéns ao pessoal da CIPA. 

Também queria deixar registrado, senhor presidente, um momento muito feliz. Em uma das 

reuniões com o grupo de profissionais do setor de Recursos Humanos, na época em que 

ainda era Secretário de Administração, fizemos a colocação de profissionais nas empresas e 

toda a estruturação do PAT. Um dos trabalhos como meta era a questão dos deficientes. 

Não temos uma lei específica em nosso município ou um órgão para tratar do trabalho que 

envolve os deficientes. Fizemos todo o início de um projeto junto ao CONDEF (Conselho 

de Defesa do Deficiente) e demais profissionais capacitados da área. Pensamos em um 

projeto que poderia acolher essas pessoas. Um profissional da Prefeitura poderia ir até as 

empresas para fazer um levantamento das necessidades. Desse modo, as empresas 

atenderiam os deficientes não somente através de uma cota obrigatória por lei, mas através 

de sua real necessidade. Fico feliz, presidente, porque esse projeto tomou um enorme 

corpo. Participamos de várias reuniões e me envolvi de corpo e alma nesse projeto. O 

CONDEF está finalizando o projeto. Vamos apresentar nesta Casa para que todos possam 

analisar a situação. A Prefeitura terá um setor de acolhimento dedicado às pessoas 

portadoras de deficiência. O projeto é acolher para melhor viver. Ele terá alguns objetivos 

específicos: Fazer o levantamento e o mapeamento da cidade sobre os tipos de deficiência. 

Verificaremos se é congênita ou adquirida. Também serão verificadas as pessoas incluídas 

nos processos de habilitação e reabilitação, quais estarão incluídas no cadastro único, qual é 

a renda familiar, condição habitacional, escolaridade, quais pessoas têm condições para o 

mercado de trabalho, dentre outras situações. Esse projeto está tomando forma. Em nossa 

volta do recesso provavelmente o projeto será apresentado. Fico muito feliz por ter 

participado ativamente dessa situação junto ao CONDEF. Teremos profissionais envolvidos 

nesse tipo de trabalho. Seriam assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

dentre outros. É uma coisa legal, pois não temos um setor específico que realiza esse tipo 

de trabalho... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Parabenizo a 

iniciativa de vossa excelência. Nada mais justo o representante do CONDEF receber uma 

homenagem de vossa excelência. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho exercido junto aos 

deficientes... Continuando o orador: Gostaria de dar boas vindas ao Glauco Lauri. O 

Glauco participa do CONDEF. Ele está presente nesta Casa para receber uma 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Como disse o 

nobre vereador Carlão, infelizmente na semana passada não tivemos o Pequeno Expediente 

em homenagem ao Setti. Acredito que esta Casa deve prestar esse devido reconhecimento 

àqueles que já passaram por esta Casa formulando leis. Realmente fiquei com uma vontade, 

senhor presidente, de falar uma situação vinculada no jornal há alguns dias. O jornal 

Tribuna de Itapira publicou uma matéria do ex-prefeito municipal vinculada a dois 

vereadores desta Casa, na qual quero acreditar que enganadamente estiveram juntos. Queria 

falar do oportunismo político senão charlatanismo, falta de ética e escrúpulo que o ex-

prefeito Toninho Bellini teve. Ele teve a capacidade, senhor presidente, de fotografar em 

um bairro, do qual ele não fez previsão de obra estrutural. O nosso prefeito José Natalino 



Paganini, desde 2013, vem tratando do assunto. Quero deixar os vereadores 

oposicionistas... Quero acreditar que eles foram enganados também. Por quê? Desde 2013 

vem sendo tratado com a Caixa Econômica Federal. Tenho documentos comprobatórios, 

mas não é o caso. Depois entrego para a oposição essa situação. São fotografias até mesmo 

de todos os vereadores nas futuras obras, escola, posto de guarda e Unidade Básica de 

Saúde. A busca, durante esse tempo, foi incessante. Senhor presidente, fiz um requerimento 

congratulando com o nosso prefeito Paganini. É isso que quero mostrar. Quero mostrar a 

verdadeira face do ex-prefeito. Passaram-se oito anos e ele não foi até Brasília ou até o 

Governo do Estado para buscar recursos. Agora que não é prefeito ele quer arrumar 

recursos, sendo que o trabalho já foi desenvolvido. Queria que o ex-prefeito municipal 

fosse atrás dos 3 milhões do PAC 2. É isso que quero dizer. É um assunto que vem sendo 

tratado desde 2013. Já é certo. Já é nosso. É conquista do prefeito Paganini junto ao 

Ministério das Cidades e o Kassab. Se o Toninho Bellini realmente é um político que vai 

para frente, realmente uma pessoa digna, realmente uma pessoa que não é charlatão e que 

não é oportunista, ele deve ir atrás dos 3 milhões do PAC 2 para ajudar no José Tonolli. O 

nosso prefeito José Natalino Paganini humildemente foi até lá para pedir ajuda. Está aqui o 

ofício protocolado junto ao Antonio Hélio Nicolai. Então, o meu recado é o seguinte: Deixe 

de ser charlatão e oportunista. Faça alguma coisa pela cidade. Vá atrás dos 3 milhões de 

reais e deixe aquilo que está sendo feito de forma coerente. Não queira os créditos daquilo 

que você nunca fez pela nossa cidade. Não é em nossa gestão que vai conseguir alguma 

coisa. 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 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de Novembro de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", em 01 de Dezembro 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 Ofícios. 2º) Ofício.- Representação: Denuncia 

pela prática de infração Político-Administrativa, contra o Vereador MARCOS PAULO DA 

SILVA. Autor: Luiz Antonio Machado. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a suspensão dos 

trabalhos por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente diz o seguinte: “TRÂMITES DA REPRESENTAÇÃO: 1 – 

LEITURA EM PLENÁRIO – EXPEDIENTE - NÃO CABE VISTAS - DECRETO-LEI 

201/67. APÓS A LEITURA – ESTA PRESIDÊNCIA INFORMA AOS SRS 

VEREADORES, QUE VAI COLOCAR EM VOTAÇÃO O PEDIDO DE ABERTURA 

DO PROCESSO DE INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO VEREADOR 

MARCOS PAULO DA SILVA DE ITAPIRA, SEGUINDO O RITO DO INCISO II DO 

ART. 5º DO DECRETO-LEI 201/67.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Presidente, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima tentou colocar essa representação através de requerimento, solicitando 

para a 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. 



O requerimento diz o seguinte: “REQUEREMOS a V.Exa., ouvido o Colendo Plenário, 

para que faça oficiar a Comissão de Ética do Legislativo itapirense, em vista das denúncias 

aportadas nesta Casa através do Poder Executivo e da imprensa local, para que faça o 

acompanhamento do caso envolvendo os vereadores Rafael Donizete Lopes e Marcos 

Paulo da Silva, que encontram-se em tramitação no Ministério Público e na Delegacia de 

Polícia local. O objetivo deste vereador é ter ciência sobre o assunto, e também para que a 

Casa possa acompanhar o processo e tomar as providências cabíveis, tendo em vista a 

gravidade das denúncias envolvendo dois integrantes do Legislativo itapirense. S.S. 

"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Outubro de 2015. Vereador Maurício Cassimiro de 

Lima.” Senhor presidente, na sessão seguinte o vereador retirou a matéria alegando que não 

iria dar andamento, pois seria melhor o Ministério Público analisar a situação. Consta em 

ata e vídeo. Então, presidente, o que me assusta é que logo depois do requerimento veio 

essa representação. Todos sabem que ele é meu desafeto. O Claudenilson Rodrigues, para 

quem não sabe... Tenho carro antigo e muitos me viram andando de Dodge Polara. Esse 

Dodge Polara foi adquirido e retirado através de um leilão. Todos sabem que participo de 

muitos leilões. Lembro-me que eram dois Dodges Polaras. Os dois carros eram do 

Claudenilson Rodrigues. O carro ficava estacionado no depósito de reciclagem. O 

Claudenilson Rodrigues sabia onde era o depósito de reciclagem. Ele não precisava ir até 

minha casa. É uma enorme falha. O jornal A Cidade de Itapira publicou que fui até a 

residência dele no sábado de manhã. Quero que provem essa situação. Carlinhos, onde 

estávamos no sábado de manhã? Estávamos na caminhada realizada pelo Pétalas de Rosa. 

O Carlinhos brincou comigo e disse o seguinte: “Que cara de sono, Marquinhos.” Tinha 

acabado de acordar. Então, presidente, a mentira começa a partir desse momento. Mentira 

tem perna curta. Saindo da caminhada, lembro-me que meu carro estava defronte a Câmara 

Municipal. Possuo a cópia do vídeo monitoramento. Possuo o percurso de minha casa até 

aqui. Está cronometrado. Então, presidente, devemos pegar essas falhas grotescas. O jornal 

Gazeta fala que eu levei. O jornal A Cidade diz que fui até a casa dele. Onde está a verdade 

dos fatos? São somente essas mentiras? Então, presidente, ele foi até minha residência, mas 

não estava presente. A minha mãe disse que ele estava querendo comprar uma moto. A 

minha mãe disse que eu estava no depósito e ele foi atrás de mim. Ele foi até minha 

residência e não me encontrou. Estavam entregando água em minha casa quando ele foi 

atrás de mim. Deus não faz nada pela metade. Quando peço para São Miguel Arcanjo me 

livrar de meus inimigos, ele me protege. São Bento e Santa Cruz sejam os meus guias. 

Então, presidente, tenho muita fé em Deus e graças a ele estou protegido. Quando ele 

chegou ao depósito estavam presentes várias pessoas. Elas viram ele me procurar. Estão 

sendo arroladas, presidente. É uma situação que não condiz com a verdade. Presidente, 

liguei várias vezes para ele e o mesmo disse que tudo que estava no jornal Gazeta Itapirense 

era mentira. Ele disse que tinha falado da Secretaria de Saúde e tinham invertido a situação. 

Antes de chamar o Dr. Rafael ele contou toda história para mim. Disse a ele que tinha 

contato com o Dr. Rafael somente na Câmara Municipal. Sabemos como é o Claudenilson 

Rodrigues. Ele propôs em fazer um BO contra o que havia saído no jornal. Lembro-me que 

ele me pediu para ligar para ele. Ele queria que eu ligasse para que meu telefone ficasse 

registrado. Como Deus é justo ele me procurou antes. Depois da sessão fui até a casa dele. 

Como ele foi até minha casa, também fui até a casa dele a fim de conversar. Perguntei para 



ele sobre a documentação dos carros e logo em seguida questionei sobre o BO. Ele me 

disse que não voltaria atrás. Perguntei para ele se tudo o que ele havia me falado era 

mentira e ele disse para chamar o Dr. Rafael. Também disse que nem tudo era mentira. Isso 

me revoltou. Anteriormente ele disse que o jornal havia mentido e logo em seguida afirmou 

que não iria fazer o BO. Isso me revoltou. Disse a ele se sabia o que estava fazendo. Ele 

pode prejudicar a carreira de um médico por mentiras. Graças a Deus não aconteceu nada 

com o médico. Temos muito para falar. Minha vida é um livro aberto. Isso não condiz com 

a verdade. Caso vocês abrirem uma sindicância, acredito que estará errado. O vídeo 

monitoramento comprova que meu carro estava dentro da Câmara Municipal. Obrigado.” A 

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

todos. O meu nome foi envolvido e citado na denúncia contra o vereador Marcos Paulo. É a 

primeira vez, Dr. Maurício, que não me exponho, mas depois de toda aquela parafernália 

jornalística sobre a denúncia do cidadão Claudenilson Rodrigues, informo neste plenário 

que qualquer fato ou fala de minha pessoa sobre o paciente Claudenilson Rodrigues, tenho 

o respaldo do Conselho Federal de Medicina porque também sou envolvido e tenho o 

direito de me manifestar. Gostaria que a população, principalmente o Claudenilson e o Luiz 

Machado que fez a denúncia contra o vereador Marquinhos... Tem um termo de declaração 

da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Seccional de Mogi Guaçu. 

Pude ver essa declaração. O cidadão Claudenilson Rodrigues fala que o atendi no mês de 

maio no Hospital Municipal e toda parafernália da denúncia dos R$ 15.000,00 foi no mês 

maio de 2015. Pois bem, senhores vereadores. Os senhores estão diante de uma enorme 

responsabilidade. Essa é a planilha de atendimento do Sr. Claudenilson Rodrigues no 

Hospital Municipal de Itapira. Atendi-o na data de 01/12/2014, às 07:00 horas da manhã. 

Tem o número do cartão SUS e essa é a fita e o cabeçalho do atendimento no dia 

01/12/2014. Fazendo o levantamento, Dr. Maurício, lembrando que o senhor é da área da 

Saúde, assim como o Dr. Pedro, você somente pode atender um paciente que está agendado 

a partir do momento que é gerada uma ficha. Nesse histórico do Hospital Municipal, 

lembrando que é um documento de atendimento, não consta o atendimento do Claudenilson 

Rodrigues pelo Dr. Rafael Donizete Lopes. Então, gostaria imensamente, Carlinhos, 

Carlão, Juliano, Dr. Pedro que é médico, Décio da Rocha Carvalho, Joilson, Dr. Maurício... 

Isso aqui, Marquinhos, é a sua e a minha. Não tive a oportunidade de me manifestar porque 

o processo administrativo, no qual também fui citado, tanto a justiça local quanto o 

Tribunal de Justiça... Esta aí o Nino e o menino do Tribuna. Foi anulado. Fui citado e 

gostaria imensamente, Marquinhos, não de te ajudar, mas de fazer parte. Fico muito feliz de 

o Claudenilson me citar como testemunha porque ele vai ter que provar. Ele fez uma 

declaração na justiça de Mogi Guaçu. Se vocês derem andamento nisso aqui já começa... 

Não é perseguição, Marquinhos. Ele se confunde com a data e fala que o atendi em maio. 

Não está aqui, pessoal. Nunca me manifestei porque a justiça está em nossos olhos. Caso 

derem andamento, presidente, o Luiz Machado que é suplente de vereador, de denunciante 

ele vai passar a ser denunciado. Então, analisem nesse sentido. É uma pegação de 

informações que se iniciou lá atrás. Tudo iniciou a partir do momento, Maurício... O senhor 

é líder do prefeito e sabe disso. A Secretária Rosa deu andamento em um processo 

administrativo ouvindo uma parte, mas esqueceu da outra. Se você coagiu, Marquinhos... 

Tenho certeza que você não fez isso. Não estou defendendo ele. Estou apenas me 



manifestando. Vossas excelências sabem que é a primeira vez que falo em público sobre 

essa situação. Fui muito cobrado para me manifestar. Tudo, Marquinhos, tem a hora certa, 

tem o momento certo e fico mais feliz ainda de não estar fazendo a minha defesa, mas estar 

te entregando um documento que é a sua defesa. O Luiz Machado se baseia na denúncia 

falando que o médico vereador atendeu o paciente no início do ano de 2015. Vou citar. Ele 

passou nos dias 28 de julho 2015, 01 de dezembro de 2014, 21 de novembro de 2014, 09 de 

dezembro de 2013, 27 de agosto de 2013, 22 de agosto de 2013, 06 de julho de 2013, 26 de 

março 2013 e vai até 04 de dezembro de 2009. Então, baseando nisso aqui a própria data de 

atendimento desse profissional no Hospital Municipal está equivocada. Analisem, senhores 

vereadores. Vou passar para todos. Grifei a data do atendimento. Vossas excelências devem 

analisar. Podem votar e nomear a comissão. Isso aqui é apenas o começo para mostrar que 

não tem significado dar andamento no que começou com data errada. Não podemos fazer 

um atendimento de um paciente sem ter isso aqui. Esse é o documento. Claudenilson 

Rodrigues, Avenida Brás Aires, nº 300, Vila Bazani, 01/12/2014. Hora de atendimento: 

07:00. Aqui está a minha assinatura. É o único atendimento desse cidadão que tenho 

registrado no Hospital. O Luiz Machado que me perdoe, pois é uma pessoa que prezo 

muito. Ele se baseou nos jornais, no depoimento do Claudenilson e vai ter que apresentar e 

mostrar a situação. Ele fez um depoimento na Polícia Civil de Mogi Guaçu. Então, fui 

citado e não fui depor. O Luiz Machado apresenta a cópia do depoimento. Então, é nesse 

sentido. Os senhores devem analisar. Caso a Comissão Processante seja formada, isso é 

apenas o começo. Acho que as justificativas devem ser apresentadas, mas somente a 

verdade. Não condiz com a realidade. Gostaria de ser arrolado não para te ajudar, mas para 

me defender. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima requer e a Casa aprova, menos dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da 

Silva e Rafael Donizete Lopes, a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a solicitação de representação contra o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA. 

Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente passa para o 

processo de FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE: ESTA PRESIDÊNCIA 

ESCLARECE, QUE DE ACORDO COM O INCISO II DO DECRETO-LEI 201/67 – 

PROCEDERÁ O SORTEIO DE TRÊS VEREADORES PARA COMPOR A COMISSÃO 

PROCESSANTE – OBEDECENDO A PROPORCIONALIDADE DOS BLOCOS 

PARLAMENTARES, CONFORME DEFINIDO PELA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE ITAPIRA, ESTAMPADOS NO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 24 E 

ARTIGO 35 E PARÁGRAFO 1º DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ESCLARECE, AINDA, ESTA PRESIDÊNCIA QUE FARÁ O SORTEIO 

PRIMEIRAMENTE DO BLOCO PARLAMENTAR DO GRUPO DA OPOSIÇÃO, 

COMPOSTO PELOS VEREADORES CÉSAR AUGUSTO DA SILVA E RAFAEL 

DONIZETE LOPES, PARA ESCOLHA DE UM MEMBRO, OBEDECENDO A 

PROPORCIONALIDADE DO BLOCO PARLAMENTAR. Tendo em vista o 

impedimento do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes em participar da Comissão 

Processante, o Sr. Presidente informa que o Vereador Sr. César Augusto da Silva 



assumirá a vaga verificada. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “ATO 

CONTÍNUO, FAREMOS O SORTEIO DE DOIS MEMBROS PERTECENTES AO 

BLOCO PARLAMENTAR DO GRUPO DA SITUAÇÃO, COMPOSTO PELOS 

VEREADORES SRS. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

MAURÍCIO CASIMIRO DE LIMA E PEDRO TADEU STRINGUETTI. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino informa que também está 

impedido de participar da Comissão Processante devido a abertura de uma 

representação criminal contra sua pessoa pelo Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. 

Ato contínuo, é realizado o sorteio onde os Vereadores Srs. Joilson Batista Militão da 

Silva e Juliano Feliciano renunciam a vaga verificada da Comissão Processante, 

continuando o sorteio é retirado o nome do Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti e o 

mesmo aceita fazer parte da Comissão Processante. A seguir, para conferência, é 

retirado o nome do Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori que estava para sorteio. ISTO 

FEITO, ESTA PRESIDÊNCIA DECLARA O RESULTADO DO SORTEIO: 1 – CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA – MEMBRO. 2 – MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA – 

MEMBRO. 3 – PEDRO TADEU STRINGUETTI – MEMBRO. A SEGUIR, O SR. 

PRESIDENTE SUSPENDE A SESSÃO POR 10 MINUTOS PARA QUE OS MEMBROS 

DA COMISSÃO PROCESSANTE SE REÚNAM E ESCOLHAM ENTRE SÍ O 

PRESIDENTE E O RELATOR, EMBASAMENTO LEGAL INCISO II ARTIGO 5º 

DECRETO LEI 201/67. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. presidente informa que em face da ausência do Vereador César 

Augusto da Silva e a impossibilidade de eleição do Presidente e Relator da Comissão 

Processante, esta presidência Convoca uma Sessão Extraordinária para o dia 04 de 

Dezembro, sexta-feira, às 14:00 horas, para definição do Presidente e Relator da 

Comissão Processante. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente 

declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) 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 Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

452/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

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

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

nº. 454/2015. Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. 



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

todos. Eu e o vereador Carlos Alberto Sartori participamos da caminhada. No dia 17 de 

outubro cerca de 500 pessoas participaram da 3ª edição da caminhada Outubro Rosa. 

Percorremos várias ruas do centro da cidade, cujo objetivo era atrair a atenção para a 

importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. A concentração 

aconteceu na Para Bernardino de Campos onde os participantes foram envolvidos em uma 

aula de zumba. Houve a apresentação da Banda Lira no Parque Juca Mulato. Foi muito 

emocionante ver a superação das mulheres que já tiveram algum problema relacionado ao 

câncer. Cabe destacar as mulheres que estavam combatendo a doença. Mesmo em um 

momento triste de suas vidas elas estavam incentivando as outras mulheres. Parabenizo a 

Vanda pelo empenho, assim como todos que participaram da organização do evento. No 

próximo ano a caminhada será solidária. Será arrecadado alimentos em prol dos mais 

necessitados. Deixo meus parabéns. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

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

nº. 461/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, 

parabenizo a Vanda Soliane pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Associação 

Pétalas de Rosa juntamente com os demais integrantes. É um trabalho grandioso e 

constante. Isso resulta no amor ao próximo, dedicação, carinho e respeito. É isso que o 

grupo Pétalas de Rosa tem feito. É um parceiro de nossa Secretaria Municipal da Saúde. 

São pessoas abnegadas e que desenvolvem um trabalho grandioso em nossa cidade. Deixo a 

minha congratulação a esse grupo. Contem conosco. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro 

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

Requerimento nº 00475/2015.- Voto de Congratulação com o funcionário público, 

jornalista, palestrante e agora escritor itapirense Glauco Antônio Lauri, pelo lançamento do 

livro "Enxergando com o Coração". Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, faz uso 

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

Estive presente na noite de lançamento do livro do Glauco. Tenho orgulho de ter o Glauco 

como amigo há muitos anos. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro vai sentir 

na pele o que é ser uma pessoa portadora desse tipo de deficiência. Ele perdeu a visão ainda 

muito jovem. Ele superou várias barreiras. O Glauco é uma pessoa muito respeitada em 

nossa cidade. Ele possui mais de 240 palestras em seu currículo. Quem participou de suas 

palestras sabe o sentimento que ele nos passa. Gostaria, Glauco, de fazer uma analogia com 

a sua vida. Todos sabem que meu ídolo foi o Airton Senna. Lembro-me de uma frase dele: 

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e a dedicação, não existe 

meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz nada.” Gostaria de fazer essa 

analogia porque o Glauco tem um enorme empenho com aquilo que se prontificou a fazer. 

Desde o momento que ele perdeu a visão ele buscou alternativas. Dentro de seu livro existe 

uma situação de vida, onde poderia dizer que ele estava no fundo do poço. A vida dele 

estava terminada. Ele se empenhou para dar a volta por cima. O Airton Senna falava muito 

em respeito. O Glauco não somente respeita as pessoas, mas também é muito respeitado 

pela população. Estava conversando com sua mãe e ela me disse que estava esperando 

apenas 30 pessoas. Ela ficou preocupada porque muitas pessoas apareceram no evento. Isso 



significa o respeito que ele transmite para as pessoas. Ele demonstra dedicação em todos os 

segmentos. Além do esporte, hoje o Glauco é um membro ativo do Conselho de Defesa das 

Pessoas com Deficiência. Ele faz as coisas muito bem feitas. Quem acompanha o Glauco 

sabe o que estou dizendo. Queria deixar um registro para a terapeuta ocupacional Ana Alice 

Camargo Munhoz. É uma pessoa de suma importância na vida do Glauco. O professor 

Soliane é parente de minha esposa. Desde o início ele vem me falando o quanto o Glauco 

demonstra essa força de vontade. Leiam o livro o Glauco. Glauco, desejo a você toda 

felicidade do mundo. Você demonstra o quanto é possível viver com as dificuldades. 

Parabéns. Que Deus ilumine seu caminho. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Parabenizo o autor 

Carlão Jamarino. Vejo as palavras ditas pelo vereador Carlão. Certamente, Glauco, os 

vereadores assinam embaixo. Sabemos de seu trabalho junto a todos os setores que 

envolvem os deficientes. Em algumas situações pude participar das reuniões do Conselho 

Municipal dos Portadores de Necessidades. Tive a oportunidade de ouvir o Glauco. 

Certamente o Glauco conseguiu, em todos os sentidos, se readaptar. No sábado estava 

caminhando no zerão e pude ver o Glauco junto ao seu professor. Fiquei muito feliz. Fiquei 

observando a grandeza desse cidadão. Ele é um esportista e representa o município de 

Itapira na São Silvestre. É um exemplo para todos. Tenho certeza que o Carlão Jamarino, 

como profissional de RH, indicaria o Glauco para qualquer setor empresarial. Gostaria de 

deixar esse registro. Mais uma vez parabenizo o autor Carlão. Parabéns ao homenageado. 

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

“Boa noite a todos. Seu livro saiu do papel. Você catequizou muitas crianças. É muito 

gratificante ver a pessoa que faz o bem. Homenagem deve ser feita em vida. O Glauco 

merece ser reconhecido. Lembro-me quando ele concretizou sua primeira corrida. O 

Glauco sempre incentivou as pessoas praticarem esportes. Ele nunca reclamou de nada, 

apesar de todas as dificuldades. É um exemplo de pessoa. Muitas vezes reclamamos de 

nossas vidas. Em vez de reclamar, acredito que devemos olhar para trás. O Glauco 

enfrentou seus problemas de cabeça erguida. Na legislatura passada participei de um evento 

ciclístico e pude ver a presença do Glauco. Ele me ensinou a dar entrevista na Secretaria de 

Esportes. Agradeço você, Glauco, por tudo de bom que fez em prol de nossa população. 

Tenho orgulho de ser seu amigo. Hoje estamos um pouco distante, mas temos orgulho de 

seu trabalho. Parabéns. Queria parabenizar o Carlão pela propositura. Obrigado.” A seguir, 

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

Muitos enxergam, mas não veem. Outros, sem a visão, realizam muito. Deixo um enorme 

abraço ao Glauco. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 475/2015. Aprovado 

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

SARTORI: “Parabenizo o escritor Glauco pelo trabalho que tem desenvolvido à frente de 

nossa cidade. Tive a oportunidade de assistir sua palestra. Ele proferiu palestras junto ao 

Rotary e Interact. É uma escola de vida para todos. É um exemplo a ser seguido. É uma 

pessoa muito dedicada. Parabéns. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 

“Parabéns. Você é muito querido, Glauco. Parabenizo o autor da matéria. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: 

“Também queria parabenizar o escritor Glauco. Dizer a você que na bíblia está escrito que 



não há limite para fazer livros. Que Deus te ilumine e continue te abençoando a fazer livros. 

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

LIMA: “Glauco, recordo-me de sua figura desde os tempos de Recreativa. Muitos aqui 

frequentavam o clube. Era pequeno e trabalhava como segurança da piscina. Desde lá 

acompanhei suas narrativas esportivas e a evolução, inclusive de sua doença. Quando soube 

da perda de sua visão, pensei: “Acabou para o Glauco. Ele vive de escrever no jornal.” A 

partir de sua retomada de vida observei que a impossibilidade de vida está em nossas 

cabeças. Você não tinha isso. Itapira e toda região pode ver o quão grande é o ser humano. 

Parabéns. Que Deus continue te iluminando. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) 

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

00477/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do 

diretor Paulo Marcos Zelante, pelos 30 anos do Serviço Municipal de Odontologia. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. É com muita alegria que faço uso da palavra em 

reconhecimento ao trabalho à frente do setor de odontologia do município de Itapira. Há 30 

anos ele vem prestando esse serviço junto a Secretaria. O Dr. Paulo também é especialista 

em homeopatia, além de ser autor de 2 livros. Essa homenagem é extensiva a todos os 

dentistas e auxiliares da rede pública. O início desse trabalho se deu na gestão do prefeito 

David Moro Filho. As pessoas da zona rural eram atendidas através de um gabinete 

dentário móvel. Uma Kombi era utilizada nesse tipo de serviço. Quando se falava em 

montar gabinetes dentários na zona rural havia muita discussão. O David o fez. Isso foi 

grandioso para Itapira. Esse trabalho é pioneiro na região. Esse trabalho atinge 110 mil 

atendimentos. Sabemos do valoroso trabalho que é realizado nas Unidades Básicas de 

Saúde. Os atendimentos feitos na zona rural são muito importantes. Muitos cidadãos não 

possuem meio de transporte. É uma forma de atender e facilitar os anseios da população. O 

departamento de odontologia do PPA da Vila Ilze presta uma homenagem ao Dr. Anísio 

Simões. É uma pessoa que possui seus méritos. Todos que fazem parte desse setor estão de 

parabéns. A população necessita desse tipo de serviço. A gestão Paganini está construindo 

uma nova UBS denominada de Farmacêutico Henrique Maciel, no bairro de Figueiredo. 

Atualmente a população daquele bairro está sendo atendida em um gabinete novo e 

remodelado. Gostaria de parabenizar todos os profissionais da área. Obrigado.” A seguir, 

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

todos. Agradeço a presença de todos. Queria compartilhar as palavras do nobre vereador 

Carlinhos. Confesso que estou com muita inveja desse requerimento. Sou dentista e acho 

que o requerimento está muito bem colocado. Queria dizer algumas situações sobre o corpo 

odontológico da Secretaria da Saúde. Primeiramente, o Dr. Paulo já esteve à frente do 

corpo odontológico de Itapira por muitos anos. É uma pessoa com uma vasta experiência. 

Na gestão do David Moro Filho iniciou-se um processo de florestação das águas. Foi muito 

importante para a nossa cidade. O índice de cárie em Itapira era enorme. Passou-se a ser 

controlado e melhorado. Na época essa situação era pioneira no país. Isso mostra a 

importância e o quanto era avançado o pensamento daquelas pessoas. Além de tudo isso, 

temos em Itapira especialidades como cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É uma 

especialidade extremamente complexa. As pessoas são atendidas no Hospital Municipal de 



forma gratuita. Hoje faço parte do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. A 

maior parte dos atendimentos é feita através do SUS. Garanto a vocês que são atendimentos 

de ordem muito cara devido a alta complexidade. Temos vários especialistas. Queria 

lembrar que tivemos um prefeito municipal que foi dentista. Pessoas fantásticas como a 

Dra. Cristina, Dr. Paulo Zelante e outros profissionais. A congratulação com o 

departamento odontológico é enorme porque abrange toda uma sociedade. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Nós da 

medicina sempre tivemos parceiros muito fortes na Saúde. Seria o pessoal da odontologia. 

Sempre houve uma determinada rivalidade entre as duas áreas. Deixo as minhas 

felicitações para o Dr. Paulo Zelante pela equipe de ponta. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 477/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o Dr. Paulo. Continue 

fazendo o bem para os cidadãos de nosso município. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Você tem o meu respeito como 

profissional. O meu respeito a você como diretor e principalmente pela pessoa intelectual. 

Parabéns.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Esta presidência também quer 

cumprimentar o diretor Paulo. Em nome dele gostaria de agradecer a todos que fazem parte 

desse quadro. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Gostaria que esta presidência solicitasse ao assessor legislativo uma cópia da 

representação contra esse vereador. Necessito desses documentos em minhas mãos. Como 

o processo deu entrada, gostaria de uma cópia. O processo já foi lido. Também gostaria de 

deixar registrado para que seja lido o último requerimento e as demais matérias da pauta 

sejam discutidas na sessão extraordinária. Obrigado.” 6º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00479/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, convidando-o para dar esclarecimentos sobre a atual situação do aterro 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse requerimento tem alto nível de gravidade. Foi 

divulgado na imprensa regional sobre o descaso para com o lixão. Foi chamado como lixão 

de Itapira. Fico muito triste porque a CETESB autorizou depois de muito tempo. A 

quantidade de chorume é enorme. Até a presente data não sei como está. Gostaria de 

solicitar o voto favorável de todos os vereadores. Gostaria que o Zé Alair esclarecesse a 

situação. Outros órgãos de imprensa também publicaram sobre a situação. As dúvidas 

devem ser sanadas. Devemos correr atrás para melhorar a situação. Esse requerimento 

proporciona o esclarecimento de alguns pontos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Tive a oportunidade de elaborar esse 

requerimento no intuito de abrir uma discussão. Sabemos que o momento do município 

com relação ao aterro sanitário merece atenção especial e uma discussão ampla. Por que 

falo isso? Porque não temos uma predeterminação dessa administração sobre o assunto. 

Respeito tanto o Anderson, biólogo da municipalidade, como o Zé Alair como profissional. 

Trago algumas discussões para que a população possa ter ciência com relação a política 

ambiental. Fala-se em relação ao CISBRA, mas pouco se discuti. O aterro sanitário tem a 



interferência e a cobrança da CETESB, mas está no limite. Há possibilidade de abrir uma 

nova célula no aterro sanitário? Não sei. O município tem condições de arcar 

financeiramente dentro daquilo que fala-se em crise? Não sabemos. O que me deixa 

preocupado é pegar o orçamento de 2016 e observar algumas coisas. O índice atual diz uma 

coisa e o índice futuro fala de um planejamento negativo. Consórcio contratado: Índice 

recente: Hoje é 1. Índice futuro: 0. Área da cidade atendida: 100%. Índice futuro: 0. Ações 

administrativas realizadas: 100%. Índice futuro: 99%. Produtores rurais atendidos por ano: 

160. Índice Futuro: 0. São coisas e entidades beneficiadas junto a Secretaria. Obras e 

reformas realizadas dentro da Secretaria de Agricultura e Proteção Ambiental: 1. Índice 

futuro: 0. São questionamentos em relação ao planejamento. São considerações pontuais. 

Temos a oportunidade de discutir e mostrar a real situação. Dentro do orçamento de 2016 é 

preocupante. Essas alterações são a respeito de cortes de gastos? Isso deve ser muito bem 

analisado. Se existe problemas ambientais, acredito que outros problemas surgirão, 

principalmente na área da Saúde. Não é crítica em relação ao que foi divulgado. É o ponto 

de partida. Espero que os vereadores tenham bom senso e analisem a situação. Obrigado.” 

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

noite a todos. Atendendo o requerimento, tivemos uma conversa com o Secretário de Meio 

Ambiente, Sr. Zé Alair. Primeiramente constatou-se o seguinte: Tudo isso foi motivado por 

uma entrevista dada no meio televisivo, na qual mostrou uma situação. O aterro tem a 

liberação da CETESB e o aval do Instituto de Pesquisa Tecnológica. O princípio inicial é 

que existe a liberação da CETESB junto com o Instituto de Pesquisa. Todos sabem que era 

um momento muito chuvoso, no qual você não consegue trabalhar com máquinas de grande 

porte. Quando se falou em chorume, aquilo era o volume das chuvas. O chorume vem para 

o solo. Pensando em liberação e futuro, existe um projeto para uma nova célula dentro do 

aterro. Estará sendo desenvolvido pelo setor de planejamento. Caso tudo ocorrer bem, 

acredito que vamos ter mais uma célula. Tenho que exaltar ao Secretário de Meio 

Ambiente. Quando se falou em transportar o lixo para fora de Itapira, devemos ponderar 

alguns pontos. Primeiro, hoje gastaríamos cerca de 8 mil reais por dia com o transporte do 

lixo para fora de Itapira. Em um ano esse número resulta em 3 milhões de reais. Se ainda 

existe a possibilidade do uso técnico com liberação da CETESB, tudo bem. Ele deve ser 

usado. É o princípio de economicidade. Como existe uma liberação, acredito que o 

município deve usar. Obviamente temos os planejamentos e os trabalhos de ordem futura. 

Estamos em um período muito difícil. Três milhões a mais no orçamento é complicado. 

Devemos destacar que temos um dos melhores grupos de coleta seletiva do Estado. Cobre 

quase a totalidade urbana e rural de Itapira. Itapira é beneficiada pela ASCORSI e pelo 

aterro que está dentro das normas sanitárias. Vejo a desnecessidade do convite ao 

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

o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 479/2015. Rejeitado menos 

dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Carlos 

Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova, menos dois votos dos Vereadores Srs. 

Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, para que os trabalhos retornem ao 

Expediente a fim de que sejam lidos o Projeto de lei Complementar, Projetos de Lei, 



Emendas e Pareceres. A seguir, o Sr. 1º Secretário faz a leitura das matérias. 3º) Ofício 

Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas referente ao mês de novembro/2015. Autoria. Décio da Rocha Carvalho 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a 

leitura do Projeto de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 

0013/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que “Altera taxa de administração do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município e dá outras providências” DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 

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

Complementar, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 

00103/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Define a função de Conselheiro Tutelar em Itapira, regula a 

sua carga horária, escalas de serviço e plantão, direitos e deveres, obrigações e proibições, 

funcionamento do Conselho Tutelar, estende aos conselheiros tutelares o direito ao vale 

alimentação e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00104/2015.- Em que o Sr. José 

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

sobre autorização para o Município receber doação de abrigos para usuários de coletivos. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 

de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

00105/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a atualização da planta genérica de valores, dá 

outras providências para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana no exercício de 2016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00106/2015.- Em que o Sr. José 

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

sobre medidas permanentes de prevenção contra dengue e outras doenças transmitidas por 

vetores, medidas coercitivas e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00107/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à entidades 

do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00108/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 312.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 

11º) Emenda Aditiva de nº. 003/2015 ao Projeto de Lei nº 94/2015.- Excepciona 



desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori Cesar Augusto da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Emenda Modificativa de nº. 001/2015 ao Projeto 

de Lei nº 96/2015.- Altera o inciso I do artigo 4º ao Projeto de Lei 93/2015, que “Estima a 

Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2.016”, que passará a constar com 

a seguinte redação:. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Dezembro de 2015 a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à 

leitura dos Pareceres. 13º) PARECER nº. 141/2015.- Ao Projeto de Lei nº 91/2015.- 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 91/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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", em 01 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) PARECER nº. 

142/2015.- Ao Projeto de Lei nº 92/2015.- 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 92/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

os Anexos I, II, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2014/2017", 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", em 01 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 15º) PARECER nº. 143/2015.- Ao Projeto de Lei nº 93/2015.- As Comissão 

de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social Esporte e Lazer e, 

Justiça e Redação, e de Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 93/15, de autoria 

do Prefeito Municipal, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o 

exercício de 2016, após minudentes e acurados estudos sobre os teor das proposituras, 

acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de 

natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em 

minuciosa análise e exaustivas reuniões, inclusive com a realização de Audiência Pública 

aberta ao público, estas Comissões observaram que o Projeto de Lei de Orçamento para o 

próximo exercício, fixado em R$ 286.675.000,00, foi elaborado em conformidade com os 

Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas 

exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo o princípio do equilíbrio 



orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como na codificação das 

receitas e despesas. 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", em 01 de Dezembro 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. 


