
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS 

PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU 

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

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

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

Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Trago mais uma 

vez nesse mês o resultado do Banco do Povo. É referente ao mês de novembro. Tive a grata 

satisfação de participar da reorganização e reestruturação do Banco do Povo. Buscamos 

beneficiar a população itapirense da melhor forma possível. Exemplo disso são os 

empréstimos com juros baixos em comparação aos bancos convencionais. No mês de 

novembro o Banco do Povo teve 18 contratos finalizados, totalizando um empréstimo no 

valor de R$ 101.491,35. Ressalto que a meta estabelecida no convênio entre o município e 

o Governo do Estado é de 12 contratos ao mês. Sendo assim, queria passar o parcial do ano 

de 2015 até o mês de novembro. Temos até o momento 152 contratos. O valor está em R$ 

831.821,52. Qual seria a importância disso? Em um momento de crise o Banco do Povo 

está fazendo frente às necessidades da população. Somente a título de comparação, no ano 

de 2012 o Banco do Povo fez 30 contratos no ano com valor de R$ 164.713,00. No ano de 

2013 ele teve 43 contratos com R$ 251.955,00. A minha alegria se dá porque no final do 

ano de 2013, através da solicitação do prefeito Paganini, assumimos a coordenação do 

Banco do Povo. Em 2014 houve 121 contratos com valor de R$ 745.776,00. No ano de 

2015 até o mês de novembro foram 152 contratos, ou seja, estamos acima da meta 

preestabelecida no acordo. O valor está em torno de R$ 831.000,00. Isso demonstra duas 

situações. Uma delas seria que o acordo entre o município e o Governo do Estado tem 

resultado altamente positivo. A outra seria que está atendendo as necessidades das pessoas 

que buscam empreendedorismo. Boa noite e obrigado pela atenção.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Hoje o 

Décio, nosso presidente, devolveu ao prefeito Paganini uma verba de R$ 720.000,00. São 

recursos oriundos da Câmara. Talvez consigamos devolver para a Prefeitura uma verba de 

quase um milhão de reais. Isso é sinal de que esta Câmara possui poucos gastos. Os 

vencimentos dos vereadores não são exorbitantes e não temos nenhum tipo de verba extra. 

É uma Câmara bastante modesta e, mesmo assim, somos criticados. O Décio tentou 

comprar um carro novo para a Câmara e não saiu porque os demais componentes da Mesa 

se recusaram a assinar a documentação. Independente do requerimento da oposição que 

solicitou a não compra do carro, muito louvável por sinal, nós recusamos assinar. Hoje me 

arrependo um pouco de ter ido contra a decisão de nosso digno presidente porque o carro 

que seria substituído possui dez anos de uso. O veículo possui problemas mecânicos 

frequentes devido a suas viagens. Ademais, o veículo seria doado ao Banco de Leite. 

Ficamos sem um bom carro e o Banco de Leite também ficou sem carro. Queria apenas que 



esse pessoal, que somente sabe criticar os vereadores, pensasse um pouco mais. É uma 

Câmara modesta e com poucos gastos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Tércio 

gostaria de deixar um abraço a todos. Muitas vezes, como o Dr. Pedro disse, existem duras 

críticas, principalmente direcionada a classe política. A população desacredita nos políticos 

e na política. Estamos vivendo uma das maiores crises políticas que o país já viveu. 

Estamos a beira de um possível impeachment. A presidenta já perdeu a base de sustentação 

de forma total. Os seus aliados de ordem principal, que seriam do PMDB, também 

sinalizam para a mudança de lado. O Brasil vive essa incerteza. Tudo isso acaba refletindo 

de uma forma dentro dos Estados e municípios. O município de Itapira não é diferente. Há 

algum tempo o nosso prefeito foi até Brasília para tentar a busca de recursos na ordem de 3 

milhões de reais para o asfaltamento no José Tonolli. Os impasses políticos vieram 

prejudicando e cerceando a população do José Tonolli. O nosso prefeito Paganini foi até o 

representante do partido do Kassab. O ex-prefeito municipal Toninho Bellini pediu a 

intercessão para que conseguisse os 3 milhões de reais. Realmente é uma verba necessária 

para o município. Infelizmente o ex-prefeito não deu resposta ao requerimento de nosso 

prefeito municipal. Isso mostra que ele não está nem aí para com a população do José 

Tonolli. Quero dizer que o Paganini está aí. Está praticamente liberado do Desenvolve São 

Paulo 5 milhões de reais. Esse valor será aplicado no José Tonolli o mais breve possível. A 

população do José Tonolli receberá pavimentação asfáltica defronte as suas residências. 

Aquilo que o Paganini fez e fará durante esses três anos ou quatro anos, Toninho Bellini 

jamais conseguiu fazer em 8 anos. Temos a conquista de uma escola estadual com mais sete 

milhões de reais. Apesar de toda crise que envolve o país, seja política, econômica ou 

social, hoje podemos ver que os municípios que possuem média são aqueles bem 

administrados. Notícia vinculada na Folha de São Paulo no sábado disse que 80 % dos 

municípios vão fechar no vermelho. Isso é um dado da APM (Associação dos Prefeitos 

Municipais). Mais de 30% das cidades do Estado de São Paulo não vão ter dinheiro para 

pagar o 13º salário. O nosso prefeito, se Deus quiser, pagará a segunda parcela do 13º 

salário no dia 20. Isso é gerir. Em tempos de economia ruim, de falta de dinheiro e falta de 

governabilidade, isso se chama governabilidade e senso de respeito para com o funcionário 

público e a população. Infelizmente, senhor presidente, não conseguimos ver o respeito do 

Governo Federal. O mesmo está cortando verbas cada vez mais na Saúde e Ministérios das 

Cidades. Quero congratular-me com o prefeito pela bela gestão econômica. 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 42ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Dezembro de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 1ª 

Sessão Extraordinária, realizada no dia 04 de Dezembro de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 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 ao Requerimentos de Licença: 3º) REQUERIMENTO Nº. 00497/2015.- Requer 

Licença para tratamento de saúde. Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 4º) 

RELATÓRIO Nº. 009/2015.- Ata da Audiência Pública realizada no dia 26 de novembro 

de 2015, para apresentação e debate aberto ao público do Projeto de Lei nº 93/2015 que 

estima a receita e fixa a despesas para o exercício financeiro de 2016, bem como dos 

projetos de leis nº 91/2015 e 92/2015, que alteram respectivamente a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2016 e o Plano Plurianual (PPA) 2014/2017. 

Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura das Emendas. 5º) Emenda 

Aditiva de nº. 001/2015 ao Projeto de Lei nº 105/2015.- Art. 1º - O atual artigo 7º do 

Projeto de Lei nº 105/2015, passará a constar com a seguinte redação abaixo, e a atual 

redação do artigo 7º, passará a constar como Art. 8º. . Autoria: César Augusto da Silva. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) Emenda 

Modificativa de nº. 001/2015 ao Projeto de Lei nº 105/2015.- Art. 1º - Altera a redação 

do Artigo 1º ao Projeto de Lei nº 105/2015, que passará a constar com a seguinte redação:. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 144/2015/2015.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2015.- 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 

Complementar nº 13/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera taxa de 

administração do Regime Próprio de Previdência Social do Município e dá outras 

providências", 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 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. 8º) PARECER nº. 145/2015.- A Emenda Modificativa nº 01/2015 

ao Projeto de Lei nº 93/2015.- 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 à 

Emenda Modificativa nº 01/2015 de autoria do Vereador Rafael Donizete Lopes, ao Projeto 

de Lei nº 93/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Estima a Receita e Fixa a 

Despesa para o Exercício Financeiro de 2.016", 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 08 de 

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

146/2015.- Ao Projeto de Lei nº 94/2015, Emenda Modificativa nº 01/2015 e Emendas 

Aditivas nº 01/02 e 03/2015.- 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 94/2015, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Sartori e Décio da 

Rocha Carvalho, bem como à Emenda Modificativa nº 01/2015 e às Emendas Aditivas nºs. 

01, 02 e 03/2015, que "Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos 

que menciona", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

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

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram por apresentar 

uma Emenda Aditiva nº 04/2015, com a seguinte redação: Artigo 1º - Acrescenta-se inciso 

XXIV ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 94/2015, com as seguintes redações: XXIV- Rua 

Eliel do Espírito Santo e Silva esquina Victório Cipola. Inscrição cadastral - 

021.101.011.000. Área mínima - 125,00m2. Testada mínima - 5,00 metros. 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 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 

147/2015.- Ao Projeto de Lei nº 103/2015.- 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 103/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

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 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 

148/2015.- Ao Projeto de Lei nº 104/2015.- 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 104/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Dispõe sobre autorização para o Município receber doação de abrigos para usuários de 

coletivos", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

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 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 

149/2015.- Ao Projeto de Lei nº 106/2015.- 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 106/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra dengue e outras doenças 

transmitidas por vetores, medidas coercitivas e dá outras providências", após minudentes e 

acurados estudos sobre as proposituras em análises, 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 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 13º) PARECER nº. 150/2015.- Ao Projeto de Lei nº 107/2015.- 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 107/2015, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores à entidades do Município de Itapira", após minudentes 

e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 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 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) PARECER nº. 151/2015.- Ao Projeto de Lei nº 108/2015.- 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 108/2015, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no 

valor de R$ 312.000,00", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em 

análises, 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 08 de 

Dezembro 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00413/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Narcisa Aparecida de Souza Rodrigues. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00414/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Sinésio Gimenes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00415/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Guilherme Roberto Molinari. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00416/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Anunciato Gonçalves Lopes, mais conhecido como Tinho Lambreteiro. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00417/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Miyuki Funabashi. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00418/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Pedro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00419/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Venegas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00420/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Maria dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00421/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Alaidio da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00422/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Edy Aparecida Almeida Freire. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Renato Pedro da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00424/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Celso Benedito Stivali. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 



Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00425/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Fábio Luis Euzébio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00426/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Selma de Paula. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00427/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Gilda Formigari Canella. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00428/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olga Silva Delgado. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00429/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Cleide Aparecida Gnani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00430/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Evangelista dos Reis. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Rosalvo Andrade Pinheiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 34º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00432/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Josmar Pontes Pereira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00433/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Jaime Celso Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 36º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00434/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente da Rocha de Carvalho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00435/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Aparecida Sargentelli Codogno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 38º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00436/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Lourdes 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00437/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 40º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00438/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ramon da Costa Silva, 

da dupla sertaneja Ramon e Adriano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro 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. 41º) 

Requerimento nº. 00485/2015.- Voto de Congratulação com as equipes finalistas da Copa 

Itapira de Futebol Master, o campeão Fúria Futebol Clube e o vice-campeão Sociedade 

Recreativa Itapirense. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 42º) Requerimento nº. 00486/2015.- Voto de 

Congratulação com a Igreja Evangélica Água Viva, em nome do Pr. José Roberto dos Reis, 

pela brilhante realização do II Congresso do Círculo de Orações "Fonte de Água Viva". 

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

Militão da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Requerimento nº. 00487/2015.- Voto 

de Congratulação com a Dra. Adriana Rotelli Resende Rapeli, médica psiquiátrica 

especialista do CAPS, pelo excelente artigo publicado na Revista Ser Médico. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 44º) Requerimento nº. 00488/2015.- Voto de Congratulação com a equipe do 

CAPS/ad "Raineri Baiochi", em nome do coordenador e psicólogo José Antonio Zago, 

pelos excelentes serviços prestados na prevenção e no tratamento de dependentes químicos. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 45º) Requerimento nº. 00489/2015.- Voto de Congratulação com as equipes 

finalistas da I Copa Integração de Futebol Amador de Itapira, o campeão Valência Clube de 

Futebol e o vice-campeão Cubatão Futebol Clube. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 46º) Requerimento nº. 

00490/2015.- Voto de Congratulação com o Prefeito José Natalino Paganini, pelo esforço e 

eficiente gestão junto ao Governo Federal, objetivando a conquista de uma UBS, uma 

Creche e um Posto Fixo da GM para os bairros José Tonolli I e II e Residencial Morada 

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

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 47º) Requerimento nº. 00491/2015.- 

Requer oficiar o Instituto Butantã, solicitando informações sobre a quantidade de soro 

antiescorpiônico enviado ao município em 2015. 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 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Requerimento nº. 

00492/2015.- Voto de Congratulação com a funcionária pública Sra. Maria Cândida 

Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de novembro. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00493/2015.- Oficiar a Promotoria 

Pública de Itapira, para que envie a esta Egrégia Casa de Leis, cópia do inquérito civil 

contra a Prefeitura, que apura suposto uso de bens públicos para fins particulares. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 50º) Requerimento nº. 00494/2015.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal e 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, para que iluminem uma árvore com enfeites 

natalinos nas praças centrais de Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 51º) Requerimento nº. 00495/2015.- Voto de Congratulação com o padre 

Ademir Bernardelli, fiéis, devotos e comunidade católica de São Benedito, pelas 

comemorações alusivas aos 50 anos de criação da Paróquia em nosso município. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 52º) Requerimento nº. 00496/2015.- Voto de Congratulação com a direção do 

Sistema COC de Ensino, pela brilhante apresentação da Orquestra Sinfônica do COC de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 53º) Requerimento nº. 00498/2015.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a substituição da galeria de água pluvial 

da Rua Inglaterra. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Essa chuva é benção de Deus, 

mas trás grandes transtornos para os moradores da Rua Inglaterra. Há cerca de dois anos e 

onze meses, quando iniciou as cobranças desse vereador, solicitei melhorias junto ao 

departamento competente, além do prefeito municipal. Tenho um protocolo assinado no 

ano de 2013. Ele recebeu em mãos o documento de solicitação. O prefeito disse que havia 

as galerias. As galerias estavam prontas. Somente faltava a instalação. Fiquei contente. 

Passaram-se os anos de 2013, 2014 e 2015. Até a presente data essa galeria não foi 

substituída. Por que a galeria não foi instalada? Onde está o empenho da Secretaria de 

Serviços Públicos no sentido de evitar esse tipo de problema? Foi matéria de jornal. Na 

semana passada a EPTV fez uma reportagem sobre o assunto. Alguns órgãos de imprensa 

de nossa cidade também fizeram reportagem sobre o assunto. Foram construídas algumas 

bocas de lobo, mas a galeria não foi substituída. Obrigado.” 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 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 54º) Requerimento nº. 



00499/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitação desta Casa de Leis, no 

sentido de que revogue a Lei nº 5.453, de 30 de novembro de 2015. Autoria. Marcos Paulo 

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

“Boa noite a todos. Falei dessa lei na tribuna desta Casa e solicitei mais uma semana para 

votarmos a mesma. Também solicitei que os erros fossem corrigidos, mas os integrantes da 

Comissão de Justiça e Redação assinaram a matéria. Venho com esse requerimento 

solicitando o apoio dos demais vereadores. Peço para que os erros sejam corrigidos. É uma 

forma de evitar futuros transtornos. O prefeito deve enviar uma lei correta para não 

prejudicar as empresas no futuro próximo. Os jornais A Gazeta e A Cidade alegaram que 

sou contra a empresa. Não sou contra a empresa. Sou contra votar uma lei que não possui 

validade. Caso o futuro prefeito ganhe as eleições, acredito que o mesmo poderá tomar o 

uso real da empresa. O número de matrícula está errado. Outras coisas também estão 

erradas, senhor presidente. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 499/2015. 

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

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

PAULO DA SILVA: “Tendo em vista que a Câmara Municipal de Itapira rejeitou a 

matéria, menos três votos, estarei oficiando a promotoria. É o órgão competente que pode 

analisar a situação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Entramos em contato com o departamento jurídico. Inclusive, 

o vereador Marcos Paulo falou a respeito da matrícula do imóvel. Convido-o para analisar 

toda a particularidade dessa lei. Não existe nenhuma irregularidade. É constitucional e 

legal. As comissões fizeram a sua parte e o que deveria ser feito. É um direito de o vereador 

acionar o Ministério Público, mas antes de fazê-lo, acredito que o mesmo poderia analisar o 

material que possuo em mãos. Dessa forma, ele desistirá. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Senhor presidente, 

estivemos conversando hoje com o Secretário de Negócios Jurídicos, Sr. Guto Urbini, a 

respeito da situação. Com todas essas situações, acredito que o empresário fica em uma 

situação desagradável. Aprovamos uma lei e estão dizendo que está irregular. O Secretário 

nos garantiu que tudo foi feito de forma correta. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 55º) Requerimento nº. 00500/2015.- Congratulação com a comunidade 

católica do Bráz Cavenaghi, pelas festividades em louvor a Nossa Senhora das Graças. 

Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 56º) Requerimento nº. 00501/2015.- Voto de 

Congratulação com o Executive Master Chef Carlos Soares, pelos recentes trabalhos de 

chef de cozinha realizados em Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 57º) Requerimento nº. 

00502/2015.- Voto de Congratulação com os integrantes da equipe itapirense de Futsal 

Feminino, pela conquista do Tetra Campeonato da Liga Regional Riopardense de Futsal. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Maurício Cassimiro de Lima A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 



DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 58º) Requerimento nº. 

00503/2015.- Voto de Congratulação e aplausos com a escola Dança e Cia. pelo sucesso do 

espetáculo "Cinderella". Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Rafael Donizete Lopes A 

seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 59º) 

Requerimento nº. 00504/2015.- Voto de Congratulação com os moradores e comerciantes 

da Vila Penha do Rio do Peixe pelas comemorações aos 27 anos de criação do bairro. 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 60º) Requerimento nº. 00505/2015.- Voto de Congratulação com a 

equipe do programa "Jornada Esportiva" da Rádio Clube de Itapira pelos seus 16 anos de 

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 61º) Requerimento nº. 00506/2015.- Congratulação com o 

estimado casal Sr. Carlos Monezzi Neto e Sra. Maria Aparecida Lavoura Monezzi, pela 

comemoração de 40 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 62º) 

Requerimento nº. 00507/2015.- Voto de Congratulação com a Sociedade Recreativa 

Itapirense pela realização do seu 4º Festival de Dança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 63º) Requerimento nº. 

00508/2015.- Voto de Congratulação com o artista plástico e poeta Péricles de Almeida, 

pela recente Exposição no Museu "Virgolino de Oliveira". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 64º) Requerimento nº. 

00509/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Tina Rodrigues, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de dezembro. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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

Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 65º) 

Requerimento nº. 00510/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Karina Aparecida 

Souza, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de Dezembro. 

Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 66º) Requerimento nº. 00511/2015.- Voto de 

Congratulação com o Dr. Vandré Bassi Cavalheiro, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 07 de dezembro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 67º) Indicação nº. 

00315/2015.- Sugere reparos na camada asfáltica da Rua Fidêncio de Almeida Trigo, 



defronte o numeral 270, Penha do Rio do Peixe. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 68º) Indicação nº. 

00316/2015.- Sugere construção de bueiros na Rua Antônio Massarotti, defronte o numeral 

38, no bairro Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 69º) Indicação nº. 00317/2015.- Sugere limitar o 

estacionamento de veículos à apenas uma das mãos da Rua Espanha, em especial no trecho 

entre as ruas do Cubatão e Izaura da Silva Vieira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

de Dezembro 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: 

70º) Santa Casa e CMA de Itapira: Convite para a inauguração do Núcleo de 

Especialidades Médicas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 71º) Secretaria de Negócios 

Jurídicos Itapira: Ref.: Requerimento 84/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

72º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ref.: Contrato Irregular - Prefeitura 

Municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 73º) Deputado Barros 

Munhoz: Manifestação de agradecimento pelo Requerimento nº 406/2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 74º) Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira: 

Prestação de Contas ref. Julho, Agosto e Setembro. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 75º) Deputada Maria Lúcia Amary: Cópia fiel do Requerimento nº 2091 que 

parabeniza este município pelo transcurso de seu aniversário. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 76º) Cacilda da Gama Cerqueira Job: Manifestação de agradecimento devido 

a elaboração do Requerimento nº 394/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

77º) CMDCA: Cópia fiel da Resolução que homologa o resultado definitivo do processo 

em questão e consequentemente proclama os eleitos. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 

Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

0091/2015.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

nº 91/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 



do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 91/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) 

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

0092/2015.- Altera os Anexos I, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 

2014/2017. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 92/2015. 

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

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

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

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

em segunda votação o Projeto de Lei nº 92/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00103/2015.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

103/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro 

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

Lei nº 00104/2015.- Dispõe sobre autorização para o Município receber doação de abrigos 

para usuários de coletivos. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

104/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 00106/2015.- Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra dengue e 

outras doenças transmitidas por vetores, medidas coercitivas e dá outras providências. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 106/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00107/2015.- 

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

do Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

107/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de 



Lei nº 00108/2015.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 312.000,00. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 108/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00486/2015.- 

Voto de Congratulação com a Igreja Evangélica Água Viva, em nome do Pr. José Roberto 

dos Reis, pela brilhante realização do II Congresso do Círculo de Orações "Fonte de Água 

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

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

Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00490/2015.- Voto de Congratulação com o Prefeito 

José Natalino Paganini, pelo esforço e eficiente gestão junto ao Governo Federal, 

objetivando a conquista de uma UBS, uma Creche e um Posto Fixo da GM para os bairros 

José Tonolli I e II e Residencial Morada Nova Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A 

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

presidente, na sessão anterior tive a oportunidade de falar sobre o estelionato do ex-prefeito 

municipal a respeito de uma situação já conquistada e batalhada pelo nosso prefeito 

Paganini. É um absurdo político o Toninho Bellini tirar foto com o presidente do partido, 

Sr. Guilherme Campos, numa situação que possuo documentos. Falei para a oposição que 

prefiro acreditar que vocês foram enganados. Esses documentos estão aqui desde 2013. 

Inclusive, tem fotos dos vereadores que estavam presentes diante da conquista. Quando se 

fala de Fundo de Arrendamento Residencial, a própria Caixa Econômica Federal veio atrás 

de nosso prefeito Paganini a fim de firmar um convênio. Depois disso se transcorreu várias 

situações, inclusive a visita de nosso prefeito até o Kassab e o Guilherme Campos. Está 

fechado. O que não consigo entender é como se preza um cara que foi ex-prefeito de nosso 

município e passou oito anos sem fazer nada para aquele bairro. Agora ele quer fazer obras 

e conquistas. Humildemente venho ao ex-prefeito Toninho Bellini para dizer que faça a 

intercessão junto ao Ministro Gilberto Kassab. Estamos precisando dos 3 milhões. Os 3 

milhões do PAC 2 são necessários. Obviamente tem o dinheiro do Desenvolve São Paulo, 

mas ele pode ser utilizado para outras coisas. Se esse dinheiro de ordem federal puder vir 

até o município, é muito bem vindo. O nosso prefeito José Natalino Paganini foi até o 

escritório do ex-prefeito, sabendo que tinha uma enorme ligação com o Gilberto Kassab, e 

protocolou um pedido, mas não recebeu nenhuma resposta. Agora, aquilo que se vem 

batalhando e se construindo... Com toda certeza deve sair logo. Para ele ter ido ate lá para 

tirar foto é porque deve estar acontecendo. Sem demagogia. Se o ex-prefeito municipal 

quer ajudar em alguma coisa, se ele realmente presta para alguma coisa, não para fazer 

arquibancada no estádio, acredito que ele deve trazer, através do Gilberto Kassab, esses 3 

milhões de reais. Ele deve dar uma resposta para o prefeito. Ele deve dizer: “Olha, estou 

intercedendo ou não estou intercedendo.” Não é nada mais do que isso. Essa Câmara não 

tem vergonha de pedir para ele. Caso ele puder trazer os 3 milhões para asfaltar o José 

Tonolli, é muito bem vindo. Digo aqui para que ele ouça minhas palavras. Ex-prefeito 

municipal Toninho Bellini, caso o senhor realmente tenha algum poder de ordem política, 

favor interceder junto ao Gilberto Kassab, traga esses 3 milhões de reais para Itapira e pare 



de fazer estelionato politico. Pare de querer enganar o povo. O senhor já enganou durante 8 

anos sem fazer nada naquele bairro. Não queira continuar enganando através dos jornais. 

Caberia até uma errata no jornal sobre a matéria vinculada. Tenho documentos 

comprobatórios sobre tudo o que falei. Reitero mais uma vez que caso o ex-prefeito 

municipal tenha alguma força de ordem política, se ele realmente pode interceder junto ao 

Guilherme Campos, se ele realmente tem acesso pelo Gilberto Kassab, peço humildemente 

para fazer. Sei que não fez durante 8 anos, mas faça agora. Nós receberemos e 

aplaudiremos. Posso dizer que virei até essa tribuna para agradecer... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino: Somente para retificar o que o senhor está 

dizendo, quando era Secretário estive em Brasília junto ao prefeito pleiteando e negociando 

essas situações. É uma situação antiga que vem acontecendo em nosso município. 

Obrigado... Continuando o orador: Então, o meu recado ao ex-prefeito Toninho Bellini... 

Primeiro, ter vergonha na cara. Segundo, se ele pode interceder, interceda. Eu virei até esta 

tribuna e agradecerei a ele caso consiga os 3 milhões. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Faço uma 

análise e acho o que o vereador falou aqui, se direcionando ao José Tonolli... Vou ser curto 

e grosso, Dr. Maurício. Não sei o que é pior. Subir aqui e falar que o bairro permaneceu 

abandonado ou o José Tonolli permanecer no barro e na poeira ao passo que o iminente 

prefeito Paganini asfaltou a Rua da Penha. Já havia asfalto naquela localidade, vereador. 

Então, não sei o que é pior. Estou defendendo a população do José Tonolli, na qual defendi 

quando fizeram aquilo na Rua da Penha. Então, vossa excelência tem todo o direito de 

defender o seu grupo político. Não quero defender a administração anterior, mas tenho o 

direito de fazer parte dessa legislatura e cobrar o prefeito da qual o senhor representa nesta 

Casa. Então, falar do José Tonolli... Veja a situação desses três anos. Por que fazer isso na 

Rua da Penha se a mesma já era asfaltada? O senhor tem que explicar isso para as pessoas 

do José Tonolli. Tirar foto com o Toninho Bellini é fácil. Criticar é fácil, mas vamos 

mostrar a realidade. Estamos cansados de essa administração mostrar aquilo que não está 

sendo feito e o que está sendo feito deveria ter, antes de mais nada, prioridades. Como que 

o senhor justifica para o bairro José Tonolli que está no barro, brejo e poeira nos três anos 

do governo que o senhor defende ao passo que ele passa todos os dias na Rua da Penha e 

trocou a iluminação? Que prioridade é essa? O que os moradores da Rua da Penha tem a 

mais em comparação aos moradores do José Tonolli? Imposto todos pagam. Então, o 

senhor subir aqui e fazer elogios é fácil. Não quero saber quem é o dono da criança. Quero 

saber quem vai resolver o problema do bairro. Temos um bairro com uma segurança 

precária. Uma situação que o próprio vereador Joilson disse. Não sou eu quem está 

dizendo. A Promoção Social do governo que o senhor faz parte pode dizer que é o pior 

bairro em questão de risco social. Então, o senhor vir aqui e fazer discurso com placas é 

vexatório, vereador. Todo o meu respeito. Ninguém quer passar no José Tonolli para tirar 

foto em uma placa. O povo quer coisas concretas e que fiquem gravadas no bairro. Por que 

vocês não asfaltaram o José Tonolli ao passo que priorizaram a Rua da Penha? Justifique 

isso para o José Tonolli e ponto final. Não dou aparte para o senhor falar. São prioridades. 

O senhor está subindo o IPTU em 10%, mas não prioriza os bairros que mais necessitam. 

As pessoas querem isso de seu governo. É vexatório colocar asfalto sobre outro asfalto e 

deixar uma população carente na terra. O ano que vem vai aparecer porque temos a eleição. 



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

“Boa noite a todos. Esse requerimento do Maurício, em partes congratulo-me com ele. Esse 

projeto junto ao Governo Federal objetivando a conquista de UBS, creches, posto fixo da 

Guarda Municipal e residencial na Morada Nova, presidente, é fácil falar que é uma 

conquista. É um projeto de um governo que não gosto. Seria o governo do PT. É um projeto 

do governo do PT que alega que todos os novos loteamentos devem possuir UBS, posto 

policial, escola, dentre outras situações. Foi colocado no José Tonolli e Residencial Morada 

Nova. Quantas famílias o bairro suportará? É um programa conquistado junto as casas 

populares da Minha Casa, Minha Vida. Isso é exclusivo do Governo Federal. Maurício, 

lembra quando fizemos a visita no Ministério das Cidades? Lembra daquele deputado que 

tinha acabado de sofrer um assalto? Na sala daquele deputado tinha um assessor. Lembra 

quando ele questionou se o município de Itapira possuía algum local de risco? Colocamos 

que o prédio São Judas Tadeu era de risco. Lembro-me que recebemos uma proposta do 

Governo Federal onde o município deveria entrar com uma contra partida. Na época não 

tínhamos as casas do José Tonolli. Naquele momento o prefeito disse que não aceitaria. 

Não estou falando mentira. Podemos errar em algumas coisas, mas devemos ser o mais 

transparente possível. Então, senhor presidente, tivemos essa oportunidade para solucionar 

o problema, mas infelizmente pegamos somente o Minha Casa, Minha Vida. Vamos ter o 

asfalto no José Tonolli. A empresa que construiu é obrigada a entregar com um número de 

ruas asfaltadas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Pessoalmente nunca fui muito favorável a 

remodelação da Rua da Penha, mas também não sou administrador e não tenho a menor 

ideia se a verba utilizada poderia ser usada para o asfalto do José Tonolli. O que posso falar 

é que a Rua da Penha, é Rua da Penha e José Tonolli, é José Tonolli. Acredito que vamos 

chegar no José Tonolli... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Quando se falou em José Tonolli e em três anos de gestão, a luta para o asfaltamento do 

PAC 3 começou desde o primeiro ano do Paganini. No aniversário da cidade ele não esteve 

presente porque estava buscando a verba do PAC 2, fase 3, para conseguir a pavimentação 

do José Tonolli. Obviamente não é uma obra barata. São 3 milhões de reais investidos. 

Quando se fala em Rua da Penha, existiu um determinado gasto, mas é totalmente distante 

da realidade das necessidades do José Tonolli. O trabalho realizado que sairá em breve 

beneficiará o José Tonolli. Não vai passar 8 anos. Isso se concretizará em nossa gestão. A 

nossa gestão entregará aquilo que foi deixado para trás há muito tempo... Continuando o 

orador: Posso falar que quando assumimos aquela região estava abandonada. Inclusive, foi 

muito difícil a recuperação das tubulações de drenagem. A vegetação era outro problema. 

Atualmente podemos ver que alguma coisa mudou para melhor. Obrigado.” Não havendo 

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

o Requerimento nº. 490/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente espero que essa administração 

olhe para um bairro vulnerável. Todos os vereadores recebem nas redes sociais 

questionamentos dos moradores do José Tonolli e Istor Luppi. Pessoas não conseguem sair 

de suas residências devido ao problema de buracos e brejo. Caso o prefeito morasse no Istor 

Luppi, acredito que o bairro estaria sinalizado e em condições ideais. É vexatório. São 

questionamentos que não foram respondidos. O Dr. Maurício falou e falou, mas não falou 



para a população do José Tonolli que está há 3 anos no barro, poeira, brejo e buraco. Eles 

pagam impostos. São questões prioritárias. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Fico muito feliz, presidente, porque apesar 

da discussão houve unanimidade em reconhecer o esforço do prefeito. Agradeço a 

oposição. Apesar de toda a discussão vocês estão aprovando esse requerimento. Obrigado.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Presidente, votei favorável. Sei do empenho que o prefeito fez e faz em suas viagens 

para Brasília. Espero que exista retorno para Itapira. Quero deixar claro que quando o Istor 

Luppi foi entregue metade das ruas estavam asfaltadas. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Concordo com o Carlão 

sobre o motivo da justificativa. Todos os colegas concordaram quanto ao esforço de nosso 

prefeito. Quando se diz a respeito da Rua da Penha, em minha concepção é uma questão de 

politicagem. O valor que foi gasto na Rua Penha não dá para pavimentar uma Rua do José 

Tonolli. Quero que a oposição me cobre caso a obra não seja concretizada. Se essa obra não 

começar... Tenho certeza que a gestão concretizará o benefício. Quero receber os parabéns 

quando a obra sair. É um compromisso para com a população. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: “Dr. Maurício, o que fico 

triste é que vocês vão deixar isso para a época das eleições. Enquanto você sai da porta de 

sua casa e não tem barro, quantos coitados passam por essa situação? O prefeito deu 

prioridade na Rua da Penha. Sabemos disso. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00491/2015.- Requer oficiar o Instituto Butantã, solicitando informações sobre a 

quantidade de soro antiescorpiônico enviado ao município em 2015 Autoria: Juliano 

Feliciano. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR JULIANO FELICIANO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00493/2015.- Oficiar a Promotoria 

Pública de Itapira, para que envie a esta Egrégia Casa de Leis, cópia do inquérito civil 

contra a Prefeitura, que apura suposto uso de bens públicos para fins particulares. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Peço o favorável de todos os senhores vereadores. Vamos 

ver até aonde vai a administração José Natalino Paganini. Essa investigação contra o 

governo deve ser apurada. É um fato que choca a população. Isso foi uma denúncia 

publicada. Gostaríamos de saber. Hoje não temos Secretário de Serviços Públicos. Quem 

vai responder por isso? Até o dia 30 era o Secretário de Serviços Públicos. No dia 01 ele 

solicitou exoneração do cargo. Antes de pedir exoneração do cargo vimos na imprensa 

algumas situações. Estranha-me depois de sair na imprensa ele acabar solicitando 

exoneração. É por motivos particulares? Tudo bem. É uma coisa que deve ser apurada. 

Coloquei várias vezes que a Ladeira São João é a mais limpa da cidade. A Embaixador 

Pedro de Toledo possui vegetação em alguns pontos. A vegetação da Ladeira está aparada. 

O mato que estou falando está na calçada. O Jardim Raquel, Cubatão, Jardim Magali, 

dentre outros bairros, necessitam de melhorias. Onde estamos chegando? Aonde vamos 

parar? Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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



seguinte: Esse requerimento vai mostrar diretamente um fato porque houve uma denúncia 

do serviço de uso de bens públicos para serviços particulares. Pois bem. Esse vereador 

respondeu a um PAD onde supostamente estaria, dentro do serviço público, cobrando 

serviços particulares. Gostaria que todos os vereadores da situação tivessem a mesma 

isonomia. Estamos tratando do uso público para uso particular. É o mesmo assunto. Deu 

entrada uma denúncia na semana passada envolvendo o vereador Marcos Paulo. Se está no 

Ministério Público, nada mais correto que esta Casa acompanhe. O Vereador líder do 

prefeito, Sr. Maurício, pediu na época que a Comissão de Ética apurasse aqueles PADs na 

qual era envolvido. Uma semana depois o iminente vereador retirou os dois requerimentos. 

Estamos discutindo um assunto semelhante. Causará uma estranheza vossas excelências 

votarem contra um assunto semelhante. Espero que cada vereador tenha a mesma conduta, 

na qual tiveram com relação ao caso dos PADs de minha pessoa e com relação a denúncia 

contra o vereador Marcos Paulo. É uma questão única e exclusivamente de bom senso. 

Espero que esta Casa esteja à altura de usar o bom senso. Envolve um assunto semelhante. 

Não terão explicações caso votarem contra ao passo que vossas excelências assinaram para 

dar seguimento a um processo na Comissão Processante envolvendo outro vereador. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 493/2015. Rejeitado menos três 

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

da Silva. DESPACHO: REJEITADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00498/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando informações sobre a substituição da galeria de água pluvial da Rua Inglaterra. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador solicita a transmissão de 

uma matéria realizada pelo EPTV Campinas.) São famílias que perderam suas coisas com 

as chuvas. São pessoas batalhadoras. Infelizmente desde 2013 nada foi feito. A Prefeitura 

disse que já tentou de tudo. Deve ser feita a substituição das galerias. Algumas pessoas 

estão querendo vender suas residências. Imaginem o ponto que chegou. Peço a colaboração 

de todos. Cadê a Secretaria de Promoção Social? Obrigado.” DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

13º) Em única discussão o Requerimento nº 00502/2015.- Voto de Congratulação com os 

integrantes da equipe itapirense de Futsal Feminino, pela conquista do Tetra Campeonato 

da Liga Regional Riopardense de Futsal. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Maurício 

Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de parabenizá-las 

pelo feito e falar do histórico do futsal feminino de Itapira. É motivo de orgulho para a 

nossa cidade. O nosso presidente da Câmara é um grande apoiador do futebol amador. Não 

poderia ser diferente a sua filha. Filho de peixe, peixinho é. A Verena vem desenvolvendo 

um trabalho há muito tempo. Sei das dificuldades que você já passou. Sei das mudanças das 

atletas, pois várias meninas não puderam estar integrando a composição. Mesmo assim, 

com todas as dificuldades, sagrou-se novamente campeã. A liga Riopardense é muito forte. 

Todas as equipes envolvidas tem alto nível de futebol. Itapira vem se colocando no rol dos 



melhores. Itapira, nos dias atuais, é referência na região. Parabéns a todas. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 502/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Apesar de não votar, gostaria 

de parabenizar as meninas, assim como seus pais. Uma vez a Verena disse que estava 

desanimada, pois tinha perdido muitas atletas. Quero parabenizar as atletas que conduziram 

esse trabalho. A Verena está somente a 5 anos nesse tipo de trabalho e já colheu vários 

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

SILVA: “Quero parabenizar na pessoa da Verena todas as meninas presentes. O futebol 

feminino está se destacando cada vez mais. Os jogos regionais de verão também receberão 

essas grandes atletas. Parabéns a todas. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 

00503/2015.- Voto de Congratulação e aplausos com a escola Dança e Cia. pelo sucesso do 

espetáculo "Cinderella". Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Rafael Donizete Lopes. A 

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

todos. Estive, no último sábado, presente na festividade do Clube Santa Fé. Vossa 

excelência também se fazia presente. Parabenizo o trabalho desempenhado pela Raquel, 

representada pelo seu esposo nesta noite. Devemos congratular porque são diferentes faixas 

etárias. Tive o prazer de conversar com algumas pessoas e todos os alunos são muito 

disciplinados. Isso mostra a credibilidade de um trabalho realizado ano a ano. Percebemos 

essa grandeza pelo reconhecimento de outros municípios. Tive a oportunidade de ouvir 

algumas pessoas de Jacutinga elogiando o trabalho. Esse trabalho merece respeito, carinho 

e atenção do público. Isso leva o nome de nossa cidade. Oportunidades podem surgir com 

esse tipo de trabalho. A credibilidade de um trabalho se realiza quando mais de 3 mil 

pessoas aplaudem em pé. Parabéns a Raquel e a todos os componentes da companhia. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 503/2015. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Também gostaria de parabenizá-la. Mesmo com muitos obstáculos o 

evento foi realizado. Foi um lindo espetáculo. Parabéns. A construção de um teatro 

municipal seria muito bem vinda. A nossa cidade está crescendo cada vez mais. Meus 

parabéns também são direcionados a todas as bailarinas. Obrigado.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o Tatão que está 

representando a Raquel. Conheço a Raquel e o Tatão. Sei que eles são muito empenhados 

nesse tipo de trabalho. São pessoas assim que fazem a nossa cidade brilhar. Parabéns. Um 

teatro seria muito bem vindo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “O Tatão e a Raquel realizam um importante 

trabalho. São pessoas de bem que fazem o melhor para a cidade. Não existe lado político e 

intenções de ordem pessoal. Dedicam seu trabalho às pessoas que possuem um sonho. 

Parabéns pela atitude de vocês. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 

00504/2015.- Voto de Congratulação com os moradores e comerciantes da Vila Penha do 



Rio do Peixe pelas comemorações aos 27 anos de criação do bairro. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Dezembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 00505/2015.- 

Voto de Congratulação com a equipe do programa "Jornada Esportiva" da Rádio Clube de 

Itapira pelos seus 16 anos de atividade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 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. 


