
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de fevereiro de 2016. 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. 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. A seguir, o Sr. Presidente suspende o Pequeno Expediente, conforme 

Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os vereadores que queiram prestar 

homenagens póstumas ao Ex-Deputado Sr. João Batista Breda. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Queria falar um 

pouco a respeito do Sr. Santinho Breda. O Breda nasceu em Itapira aos 22 dias do mês de 

maio de 1937. Sem sombras de dúvidas foi um dos mais importantes filhos desta terra. Era 

psiquiatra e foi contra o sistema manicomial. Ele entendia como ineficiente em boa parte 

dos casos. Um pensamento que reflete até os dias atuais entre as autoridades da Saúde 

Mental do país. O Breda também foi um dos fundadores do Laboratório Cristália 

juntamente com o Sr. João Stevanatto, Dr. Ogari de Castro Pacheco e Dr. Paulo Fernandes. 

O Dr. João Batista Breda trabalhou como médico na Fundação Espírita Américo Bairral. 

Como deputado o Breda estava sempre à frente do tempo. Militou em defesa dos Direitos 

Humanos e da Reforma Agrária. Foi eleito Deputado Estadual em 1978 pelo PMDB. Em 

1980 entrou para o recém-criado Partido dos Trabalhadores integrando a primeira bancada 

do partido na Assembleia junto aos nomes de Eduardo Suplicy, Marcos Aurélio Ribeiro, 

entre outros. Nesse período lutou incansavelmente pelo direito das minorias. Presidiu a 

comissão de Antônio Vilela de Direitos Humanos ao lado do Ex-Ministro da Justiça José 

Gregório, Hélio Bicudo, Fernando Gabeira e Paulo Sérgio Pinheiro. Polivalente, Breda 

sempre se incursionou pela televisão como comentarista dos programas TV Mulher que era 

transmitido pela Rede Globo. Foi candidato a deputado federal não tendo conseguido se 

eleger posteriormente. Desde 1998 atuava como psiquiatra na Ordem dos Advogados do 

Brasil em São Paulo através da caixa de assistência dos advogados de São Paulo. Era uma 

pessoa que, ao seu tempo, fez um trabalho à frente da política do Estado de São Paulo 

elevando sempre o nome de nossa cidade como profissional médico psiquiatra, pesquisador 

e trabalhador. É muito importante ressaltar que era itapirense. Deixo meus sentimentos a 

família Pauletti e Breda, em especial suas sobrinhas Otávia, Adriana e Geovana. Elas são 

filhas da saudosa Betti, irmã do João Batista Breda. Itapira se entristeceu com essa situação. 

Ele deixou seu legado para todos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspende os trabalhos até às 20:30. 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita 

ao 1º Secretário para que faça a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de Dezembro de 

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

Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Dezembro de 

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

Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Em 

discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 18 de Dezembro 

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



Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. 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 de Liderança. 4º) Ofício s/nº.- Comunica 

Liderança Bancada do P.S.B Autoria. Membros PSB DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 5º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança Bancada do P.R.O.S. Autoria. Membros 

PROS DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança 

Bancada do P.P.S. Autoria. Membros PPS DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) 

Ofício s/nº.- Comunica Liderança Bancada do P.S.D.B. Autoria. Membros PSDB 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança Bancada do 

P.T. Autoria. Membros PT DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Ofício s/nº.- Comunica 

Liderança Bancada do P.R.B. Autoria. Membros PRB DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 10º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança Bancada do P.S.C. Autoria. Membros 

PSC DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios de Liderança 

passamos ao Ofício Especial. 11º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos 

recursos recebidos e das despesas realizadas referente ao mês de dezembro/2015. Autoria. 

Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 

de fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, 

o Sr. Presidente passa a leitura do Relatório. 12º) RELATÓRIO Nº. 001/2016.- Relatório 

referente as atividades Legislativa de 2015. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos 

Projetos de Lei. 13º) Projeto de Lei nº. 001/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza renovar 

convênios celebrados na área de Cultura e Turismo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 002/2016.- 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$ 130.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 003/2016.- 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$ 29.130,09. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Projeto de Lei nº. 004/2016.- 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$ 600.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Projeto de Lei nº. 005/2016.- Em que 

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

que Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo Aditivo ao Contrato nº 99005425001, 

firmado com a União ao amparo da Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 

2001, e suas edições anteriores, para alteração das condições nele estabelecidas, nos termo 

da Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada o pelo 

Decreto Federal nº 8.616 de 29 de dezembro de 2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, 

terá que formar as Comissões Permanentes para atuar no ano de 2016 composta por três 

membros. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em 

participar das Comissões se manifestem para que possa haver o processo de julgamento 

pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, 

Carlos Alberto Sartori e Carlos Aparecido Jamarino manifestam interesse em participar 

da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada 

vereador terá direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para 

que proceda a chamada dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º 

Secretário inicia o processo de chamada para votação: CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: declara o voto em: Carlos Alberto Sartori; Juliano Feliciano; Carlos 

Aparecido Jamarino. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Carlos 

Alberto Sartori; Juliano Feliciano; Carlos Aparecido Jamarino. CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva; 2 Abstenções. JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: Carlos Alberto Sartori; Juliano 

Feliciano; Carlos Aparecido Jamarino. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: 

Carlos Alberto Sartori; Juliano Feliciano; Carlos Aparecido Jamarino. MARCOS 

PAULO DA SILVA: declara o voto em: Juliano Feliciano; Marcos Paulo da Silva; 1 

Abstenção. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: Carlos Alberto 

Sartori; Juliano Feliciano; Carlos Aparecido Jamarino. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: declara o voto em: Carlos Alberto Sartori; Juliano Feliciano; Carlos 

Aparecido Jamarino. RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto em: 3 Abstenções. 

Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados os votos dos candidatos para 

integrarem a Comissão de Justiça e Redação, esta Presidência informa o total de cada um: 

NOME: JULIANO FELICIANO: VOTOS: 07. NOME: MARCOS PAULO DA 

SILVA: VOTOS: 02. NOME: CARLOS ALBERTO SARTORI: VOTOS: 06. NOME: 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: VOTOS: 06. Isto feito, o Sr. Presidente informa 

que a Comissão de Justiça e Redação será composta pelos seguintes vereadores: Juliano 

Feliciano, Carlos Alberto Sartori, e Carlos Aparecido Jamarino. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente solicita para que os Vereadores interessados em participar da Comissão de 

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

Lazer se manifestem. A seguir, os Srs. Vereadores Maurício Cassimiro de Lima, Marcos 

Paulo da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti e Juliano Feliciano manifestam interesse em 

participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador 

terá direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda 

a chamada dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o 

processo de chamada para votação: CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto 

em: Maurício Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu Stringuetti; Juliano Feliciano. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; 

Pedro Tadeu Stringuetti; Juliano Feliciano. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o 

voto em: 3 Abstenções. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto em: 

Maurício Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu Stringuetti; Juliano Feliciano. JULIANO 

FELICIANO: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu 

Stringuetti; Juliano Feliciano. MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: 

Marcos Paulo da Silva; Juliano Feliciano; 1 Abstenção. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: declara o voto em: Maurício Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu Stringuetti; 

Juliano Feliciano. PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Maurício 

Cassimiro de Lima; Pedro Tadeu Stringuetti; Juliano Feliciano. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva; Juliano Feliciano; 1 

Abstenção. Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados os votos dos 



candidatos para integrarem a Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde e Assistência Social, esta Presidência informa o total de cada um: NOME: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: VOTOS: 06. NOME: MARCOS PAULO DA 

SILVA: VOTOS: 02. NOME: PEDRO TADEU STRINGUETTI: VOTOS: 06. 

NOME: JULIANO FELICIANO: VOTOS: 08. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a 

Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 

Esporte e Lazer será composta pelos seguintes vereadores: Maurício Cassimiro de Lima, 

Pedro Tadeu Stringuetti, Juliano Feliciano. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita para 

que os Vereadores interessados em participar da Comissão de Obras, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento se manifestem. A seguir, os Srs. 

Vereadores Joilson Batista Militão da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti, Carlos 

Aparecido Jamarino e Marcos Paulo da Silva manifestam interesse em participar da 

referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a 

três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada 

dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de 

chamada para votação: CARLOS APARECIDO JAMARINO: declara o voto em: 

Joilson Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos Aparecido 

Jamarino. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em: Joilson Batista Militão 

da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos Aparecido Jamarino. CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA: declara o voto em: 3 Abstenções. JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: declara o voto em: Joilson Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti; 

Carlos Aparecido Jamarino. JULIANO FELICIANO: declara o voto em: Joilson 

Batista Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos Aparecido Jamarino. 

MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto em: Marcos Paulo da Silva; 2 

Abstenções. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto em: Joilson Batista 

Militão da Silva; Pedro Tadeu Stringuetti; Carlos Aparecido Jamarino. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: declara o voto em: Joilson Batista Militão da Silva; Pedro 

Tadeu Stringuetti; Carlos Aparecido Jamarino. RAFAEL DONIZETE LOPES: 
declara o voto em: 3 Abstenções. Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados 

os votos dos candidatos para integrarem a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento, esta Presidência informa o total de cada um: 

NOME: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: VOTOS: 06. NOME: PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: VOTOS: 06. NOME: CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: VOTOS: 06. NOME: MARCOS PAULO DA SILVA: VOTOS: 01. Isto 

feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, Agricultura e Abastecimento será composta pelos seguintes vereadores: 

Joilson Batista Militão da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti e Carlos Aparecido 

Jamarino. Isto feito, o Sr. Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as 

Comissões Temporárias para atuarem no ano de 2016 composta por cinco membros. Ato 

Contínuo, o Sr. Presidente informa que os Vereadores interessados em participar da 

Comissão Especial de Ética se manifestem para que possa haver o processo de julgamento 

pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Marcos Paulo da Silva, Joilson Batista 

Militão da Silva, Juliano Feliciano, Pedro Tadeu Stringuetti e Carlos Aparecido 

Jamarino manifestam interesse em participar da Comissão Especial de Ética. Diante 

disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a cinco votos. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade a eleição por aclamação dos membros Marcos Paulo da Silva, Joilson 

Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Pedro Tadeu Stringuetti e Carlos 

Aparecido Jamarino. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão Especial de 

Ética será composta pelos seguintes vereadores: Marcos Paulo da Silva, Joilson Batista 

Militão da Silva, Juliano Feliciano, Pedro Tadeu Stringuetti e Carlos Aparecido 



Jamarino. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão 

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

Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e 

passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

486/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 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. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Assinei 

junto ao nobre vereador Juliano, assim como outros vereadores. Vejo, Juliano, a 

importância de se cobrar junto ao Instituto Butantã esse requerimento, mas quando se fala 

em quantidade de soro escorpiônico enviado no município ao longo de 2015 também temos 

que nos preocuparmos com relação às políticas sanitárias para diminuir a quantidade de 

escorpiões em Itapira. Pessoas que residem nas adjacências do cemitério da Saudade tem 

cobrado incessantemente a todos os vereadores. Não estamos fazendo qualquer menção 

com relação as pessoas que trabalham e exercem esse tipo de trabalho, mas existe uma 

forma bastante contundente onde a municipalidade pode auxiliar os profissionais que tanto 

labutam nesse sentido para auxiliar e fechar o cerco contra a quantidade de escorpiões no 

município. Sabemos que é um trabalho exercido por pessoas competentes, mas a 

municipalidade poderia ajudar ainda mais nesse sentido e aumentar a quantidade de 

profissionais envolvidos. Sei que é uma bandeira de vossa excelência. Inclusive, já houve 

matéria sobre o tema. É um bom momento para ajudar a equipe, aumentar o porte de 

profissionais envolvidos e, assim, fazer frente a esse problema. Observamos que o 

requerimento de vossa excelência faz menção a um fato de uma vítima fatal de picada de 

escorpião. Recordo-me muito bem dessa situação. É muito importante nesse sentido. 

Parabenizo a iniciativa de vossa excelência. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Em nome de nosso amigo José 

Carlos Bicudo gostaria de cumprimentar a todos. Dr. Rafael, fico extremamente contente e 

agradecido pelo senhor ter vindo a esta tribuna e colocado suas explanações. Realmente 

devemos procurar algumas pontuações no município para que consigamos diminuir esses 

animais peçonhentos que estão tirando o sossego de muitos cidadãos. Ninguém quer ser 

picado por escorpiões. Sabemos que é um animal que causa medo e pavor. Devemos 

procurar uma política pública de ponta para que esse tipo de problema seja resolvido. 

Sabemos que é impossível acabar com esse tipo de animal peçonhento, mas podemos 

diminuir. A respeito do pedido do senhor, na semana passada o pessoal da Zoonoses estava 

no cemitério trabalhando muito para conter o problema. Fico contente com sua explanação. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 491/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 

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 respeito da galeria da Rua 

Inglaterra, venho cobrando a substituição desde o ano de 2013. Até agora nada foi feito. 

Estamos no final de nosso mandato. O antigo Secretário Fifo colocou em uma reunião que 



esse tipo de problema já estava sendo atendido. Isso foi no ano de 2013. A população está 

sofrendo com as enchentes. Com as fortes chuvas muitas casas acabam sendo invadidas 

pela água. A secretaria competente aumentou o número de bueiros, mas a galeria continua a 

mesma. Não existe vazão de água adequada porque as galerias são pequenas. Até quando a 

população ficará esperando? Em 2013 o Secretário de Serviços Públicos disse que o 

problema estava sendo resolvido. Gostaria que o atual Secretário, Sr. Paulo, tomasse 

alguma providência. É um problema que vem sendo arrastado desde o ano de 2013. O 

Paulo já tem conhecimento desse pedido. Ele sabe que a população está sofrendo. Inclusive, 

já foi matéria do jornal EPTV. Gostaria de saber até quando a população vai esperar. Peço o 

voto favorável dos demais pares. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Com relação às galerias, gostaria de 

informar que já discutimos sobre esse tema no passado. Recordo-me que vossa excelência 

elaborou requerimentos e indicações ao longo dos anos de 2013, 2014 e 2015. O senhor se 

recorda bem que no final do ano houve o aumento do IPTU. Seria bom o líder do prefeito... 

Ele fala, fala e fala, mas não fala abertamente aquilo que a população quer ouvir. Essas 

pessoas perderam móveis, comida, eletrodomésticos, roupas, dentre outras situações. Vale 

ressaltar a matéria vinculada pela EPTV. Observamos que seria uma boa hora porque o 

Paganini está em seu último ano de mandato. Parece que nada foi feito nesses 4 anos. 

Esperamos que esse ano passe o mais rápido possível. A população daquela localidade está 

cansada de solicitar melhorias. Para enviar o carnê de IPTU reajustado, enviaram em todas 

as residências. O duro é pagar. É o momento de a Prefeitura mostrar o retorno. Dizem que 

estão fazendo outras prioridades, mas discordamos veementemente das prioridades da 

Prefeitura. Quando fizeram a matéria alguém da administração deveria ter participado. 

Ficar dentro do gabinete é fácil. Ouvir críticas e resolver aquilo que está sendo discutido 

nas críticas, mostra grandeza e um prefeito que veio para fazer as coisas. Não conseguimos 

enxergar isso no prefeito Paganini. Discute-se e fala-se em números, mas a realidade nua e 

crua é o povo que vive. Certamente quem mora na Rua Inglaterra e adjacências sabe muito 

bem do que estamos falando. Nos próximos meses vão acabar pedindo votos de casa em 

casa. Vão arrumar? Esperamos que sim. Essas pessoas perderam bens e valores durante três 

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

DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente a bancada, em comum acordo, votará 

favorável ao requerimento. Temos conhecimento da causa do problema. Na verdade, 

iniciou-se um processo a fim de resolver o problema. Creio, Dr. Rafael, que o senhor não 

estava presente para constatar o que foi feito. Tenho certeza disso. Os locais que receberam 

os mini piscinões, além dos depósitos de água, não são poucos. Obviamente que as chuvas 

torrenciais muito fortes, como foi o caso da última vez que choveu 70 milímetros, acabou 

piorando a situação. A Roseane mora exatamente naquele local, inclusive é minha 

eleitora... Vocês podem observar que a Roseane continua sendo fã do Paganini. Estiveram 

juntos por vários momentos e ela compreendeu o que foi tentado fazer defronte a sua casa. 

O marido dela é meu amigo. Quando se toca em nível de IPTU, queria lembrar outro fato. 

Somos dois blocos políticos. Um seria a situação e outro a oposição. A oposição está ligada 

ao ex-prefeito. Nesses 8 anos que se passaram o ex-prefeito nunca passou pela localidade. 

Tem vereador aqui, baseado nos 7 cantos da cidade, que diz que será vice do ex-prefeito. É 

um cara que nunca pisou no Jardim Raquel, Cubatão, dentre outros bairros. Ele abomina a 

população e tem medo do povo. Quando chegar o aumento do servidor municipal, todos 

querem aumento. Quando é hora de aumentar a receita, nada. Para se fazer investimentos é 

necessário ganhar dinheiro. Seria um péssimo gestor. Acredito que não saberia gerir nem a 

própria casa. É uma situação onde necessitamos de investimentos. Para isso é necessário 

aumento. Estamos passando por um período muito difícil onde existe queda de arrecadação. 

É muito demagogo. A oposição vem nesse palanque apenas para criticar. Acredito que 

haverá solução a respeito desse problema. Vamos votar junto ao requerimento. Subi nesta 



bancada porque a conversa saiu do objetivo do requerimento. O senhor somente sabe criar 

situações políticas. Outubro está chegando. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 498/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer os vereadores que 

votaram favorável a matéria. Esse requerimento se encontra na casa desde o dia 8 de 

dezembro. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Faço das palavras do Marcos Paulo, as minhas. Gostaria de alertar o iminente 

vereador líder do prefeito, Dr. Maurício, que caso não discutirmos os problemas do 

município, também não estamos aqui para contar a história dos três porquinhos. Com a 

aprovação da matéria o grupo da situação deveria ir atrás do Paganini. Justificar o que não 

foi resolvido é fácil. Alugue uma topique para que todos possam ir até lá. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Votamos 

favorável. Quando teci críticas é porque na pessoa do vereador Rafael as únicas críticas 

construtivas que ele consegue fazer é a si próprio. A única situação que ele consegue ajudar 

em alguma coisa é se ele conseguisse ter coerência. Ser pedra é fácil. Resolver problema é 

difícil. Manter-se dentro da base alinhadamente é mais difícil ainda. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Somente 

queria dizer que ando pelas ruas do bairro e não preciso de topique. Obrigado.” 

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

02 de Fevereiro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00522/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando 

medidas preventivas em relação ao estado de abandono do antigo 1º Distrito da Polícia 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Mais uma vez o requerimento será adiado. A matéria 

entrou nesta Casa no dia 15 de dezembro de 2015. Vale ressaltar que a matéria recebeu 

vistas. Fizeram uma sessão extraordinária, mas o requerimento não foi colocado em pauta. 

Devemos acatar as prioridades. Não adianta querer inventar situações se alguns bairros 

estão abandonados. Usuários de drogas estão frequentando a localidade. É muito 

vergonhoso para a nossa cidade. Imaginei que a matéria seria aprovada na data de hoje, mas 

é muito pelo contrário. Quero agradecer o vereador Juliano Feliciano, pois desde 2013 vem 

lutando. Os vereadores elaboraram requerimentos e indicações, mas até a presente data 

nada foi feito. Peço desculpa ao líder, mas a matéria deve ser aprovada o mais rápido 

possível. Peço o voto contrário de todos os vereadores a respeito desse adiamento. Também 

gostaria de solicitar a assinatura dos demais vereadores. A matéria foi elaborada baseada na 

solicitação dos cidadãos itapirenses. Qualquer pessoa desta Casa pode entrar em contato 

com a Polícia Militar. Não estou falando da boca para fora. O que haverá de diferente caso 

levarmos o requerimento para a próxima sessão? Vai demorar até que a matéria chegue ao 

Executivo. No início desse ano o jornal Tribuna publicou fotos a respeito do assunto. O 

dinheiro poderia ser usado na ampliação do Centro de Fisioterapia. Sabemos que existe 

uma enorme demanda. Alguma coisa deve ser feita. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos três votos dos 

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

para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Peço desculpa a 

população da Vila Ilze, Vila Izaura e adjacências. Acho que o Dr. Maurício e os demais 

vereadores da situação devem justificar essa situação. Talvez a matéria que foi veiculada no 

Jornal Tribuna seria para mostrar melhorias, mas infelizmente é a dura realidade. Basta os 

vereadores da situação passarem pela localidade. O Paganini tem que sair de seu gabinete e 

andar pela cidade. Os vereadores da situação têm a obrigação de visitar a localidade.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Passo pela 



localidade toda semana, nobre vereador. O senhor não precisa falar para mim. Passo 

caminhando pelo local. Nunca vi o senhor passar por aquele local.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Passo pela localidade de 

carro porque é longe de minha residência. Não passo pela localidade com um veículo de R$ 

250.000,00. Meu veículo custa R$ 20.000,00.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Caminho pelas ruas da cidade entregando 

panfletos. Portanto, passo pela localidade caminhando. Sei como está a situação, pois morei 

naquela rua. Converso com todos que residem naquele local, pois todos são meus amigos. 

Já conversei com o prefeito e logo o problema será resolvido. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Se passam ou não pela localidade, 

não importa. O importante é votar favorável. Isso não foi feito. Quero deixar registrada a 

colocação do Russomano. Ele sai pelos locais sem avisar. Gostaria que o prefeito fizesse 

isso. Obrigado.” DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2016. 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. 


