
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de março 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. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 

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

para parabenizar em partes a administração municipal, pois ela atendeu metade de uma 

solicitação de minha autoria. Seria o recapeamento da Vila Maria. Duas ruas foram 

recapeadas e duas ficaram sem recapear. Espero que o setor competente finalize o 

recapeamento naquela localidade. Hoje é dia 08 de Março. Seria o Dia Internacional das 

Mulheres. Quero parabenizar todas as mulheres de nossa cidade, principalmente a minha 

irmã Rosangela e minha mãe Dona Antonia. No dia 17 de fevereiro aconteceu uma coisa 

inusitada. Acho que o Tiago Fontolan tinha uma bola de cristal. Não sei como ele pediu 

exoneração no dia 15 de fevereiro. Ele se exonera do cargo como Diretor de Cultura e 

Turismo. No dia 16 de fevereiro ele assumiu uma cadeira nesta Casa. Será que o Tiago 

Fontolan já sabia que o presidente ficaria doente? Por esse motivo que ele pediu a 

exoneração? Comissão Processante, gostaria que vocês analisassem a situação. Ele foi a 

peça principal para abrir o meu processo de cassação nesta Casa. Isso está cheirando 

manobra política vinda do Executivo. Seria uma interferência entre poderes. O Executivo 

está interferindo no Legislativo. Portanto, a portaria nº 84 comprova o que estou dizendo. 

Após três dias de sua exoneração, ele foi contratado novamente pela Prefeitura. Onde está 

escrito no Jornal Oficial sobre a recolocação em seu cargo? O ato de contratação ainda não 

foi publicado. Isso cheira improbidade administrativa. Então, presidente, gostaria 

imensamente que o senhor acatasse os dois requerimentos de minha autoria. Um seria 

direcionado para a Comissão Processante. Estou solicitando para que a Comissão 

Processante convoque o Tiago Fontolan para prestar esclarecimento nesta Casa sobre o 

motivo de sua exoneração. Já que ele assumiu a cadeira desta Casa de Leis, onde o 

presidente pegou um atestado um dia após ele ser exonerado, queria que as informações 

fossem prestadas. Acho que você, senhor presidente, não sabe dessa situação... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: O Dr. Rafael me ajudou em relação 

ao meu problema de saúde. Estava com problemas em meu rim. Não tem mentira... 

Continuando o orador: O atestado médico comprova a vinda do Tiago Fontolan aqui? 

Comprova no dia 16. No dia 16 foi protocolado o atestado médico nesta Casa. Então, 

gostaria que a Comissão Processante averiguasse a situação. Caso não fosse o voto do 

Tiago Fontolan, acredito que não teríamos essa Comissão Processante. Foi decisivo. É uma 

situação que vem cheirando perseguição política. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

para congratular-me pela importância do dia 08 de março. Seria o Dia Internacional da 



Mulher. Faço algumas palavras direcionadas as mulheres itapirenses. Deveríamos 

congratular todos os dias para com as mulheres. Nos dias atuais ainda existe a discrepância 

relacionada ao machismo. As mulheres, muitas vezes, sofrem vários tipos de violência. 

Somente a título de informação, a cada 7 minutos uma mulher sofre violência em nosso 

país. Isso é extremamente grave. Através dessas agressões surgem diversos problemas 

dentro do contexto familiar. Observamos que as mulheres estão cada vez mais fortes em 

nossa sociedade. Faço votos para que isso aumente cada vez mais. As mulheres são mais 

sensíveis que os homens. Então, fica o registro nos anais desta Casa com relação a essa 

importante data. Estendo, através do grupo Pétalas de Rosa, os meus sinceros votos de 

congratulação. Muitas mulheres vítimas de câncer sofrem e trazem consigo o sofrimento 

para com seus familiares. Direcionando ao grupo que luta por políticas e melhorias para as 

mulheres, faço votos de congratulação. Em nome das funcionárias desta Casa congratulo-

me para com todas as mulheres itapirenses. Existe um projeto de lei de autoria do vereador 

Carlinhos Sartori, além de um voto de congratulação. Parabenizo-o pela iniciativa. Cada 

cidadão deve fazer com que não exista somente um dia, mas todos os dias do ano. 

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

“Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de homenagear todas as mulheres pela data tão 

importante. Dirijo-me às mulheres itapirenses pelo seu dia e pela conquista. Gostaria de 

homenagear as integrantes da Associação Pétalas de Rosa. Algumas associações trabalham 

em prol dos menos favorecidos. Essas mulheres de bom espírito sempre estendem a mão ao 

próximo. Acho que o trabalho feito por essas mulheres é muito importante. Um dia é muito 

pouco para homenageá-las. Queria estender meus votos de congratulação para com as 

funcionárias desta Casa. Elas desenvolvem muito bem suas funções junto ao Poder 

Legislativo de Itapira. Outro assunto seria que nesta quarta feira o pessoal da CODASP 

estará em Itapira realizando uma obra nas estradas que ligam os bairros da Ponte Preta, 

Recreio e Ponte Nova. A CODASP vem realizar essas melhorias nas estradas municipais 

para dar melhores condições ao tráfego de veículos na localidade. Fiz esse pedido ao 

deputado Barros Munhoz. Nessa semana recebi o ofício dizendo que essa melhoria estaria 

ocorrendo nesta semana. Estivemos no local averiguando os problemas. Cada um deve 

fazer a sua parte e correr atrás de benefícios. Muitas pessoas transitam pela localidade. Não 

estamos deixando de cobrar a Secretaria competente. São 7 quilômetros de melhorias. Vale 

também informar que a chegada da carreta do SESI se deve a um pedido realizado pelas 

Secretarias de Cultura e Educação. Estarão disponibilizando artes e cultura. Os alunos de 

nossa cidade poderão visitar a carreta. É uma enorme conquista para Itapira. Parabenizo as 

Secretarias de Educação e Cultura, pois sem o apoio das mesmas isso não seria possível. 

No sábado passado ocorreu a posse da nova diretoria do Clube da Saudade. Em nome do 

presidente João estendo os meus cumprimentos a toda diretoria do clube. O baile foi um 

sucesso. Pretendemos proporcionar o melhor para os associados. Obrigado.” A seguir, faz 

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

Também quero destacar o dia de hoje e deixar um abraço a todas as mulheres itapirenses. 

As mulheres, ao longo do tempo, vêm conquistando seu espaço. Elas estão procurando seu 

espaço com respeito. Estão ocupando importantes cargos em empresas e tudo mais. Itapira 

possui importantes empresas que são dirigidas por mulheres. É mais do que comprovado 

que as mulheres não ficam atrás. No passado a situação era bem diferente. Parabéns a todas 



as mulheres itapirenses. Queria destacar o resultado do Banco do Povo Paulista referente ao 

mês de janeiro. Mais uma vez 9 contratos foram firmados com o valor de R$ 64.500,00. 

Isso resulta em 18 contratos em apenas 2 meses. O valor chega a R$ 115.293,00. Apesar de 

toda crise o banco vem como uma importante ferramenta para as pessoas. A meta do Banco 

do Povo é de 12 contratos ao mês. No ano de 2015 eles foram superados conforme falei em 

sessões anteriores. Boa noite e obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Hoje é o Dia Internacional da 

Mulher. Encontramos mulheres trabalhando nas mais diferentes áreas. Não podemos falar o 

mesmo em relação aos homens, pois muitos fogem de alguns serviços. A mulher se dispõe 

a enfrentar uma jornada dupla no emprego e em casa. O homem tende a se esquivar do 

trabalho doméstico. Quando a mulher perde o companheiro ela pega seus filhos e segue à 

frente. O homem quando perde a companheira simplesmente desmorona. Por esse simples 

dado podemos dizer que a mulher é muito mais forte que o homem. Na verdade, a raça 

humana é uma sociedade matriarcal. Também queria lembrar outro tópico. O transporte 

coletivo urbano é um direito inerente a uma sociedade justa. A nossa cidade não é muito 

justa. Podemos deduzir isso pelo o que vemos no dia a dia, mas podemos fazer alguma 

coisa para melhorar isso. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. A data de hoje é muito importante. 

Com apenas 8 anos de idade acabei perdendo a minha mãe. Desde quando eu nasci ela 

sempre batalhou para me criar. Quando ela faleceu eu tive que me virar sozinho. Deus me 

ajudou e aqui estou. Tenho uma esposa. Ela é mulher, mãe, amiga e companheira. A bíblia 

diz que Salomão teve mil mulheres, mas quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. 

Louvo a Deus pela esposa que possuo. Ela me ajudou muito. Quero parabenizar, em nome 

de minha esposa, todas as mulheres de Itapira. Que Deus abençoe vocês. Vocês são 

guerreiras e devem ser lembradas todos os dias. Quero parabenizar as funcionárias desta 

Casa. Outro assunto que gostaria de abordar seria que hoje iniciou-se os trabalhos do 

recapeamento de 65 ruas de nosso município. Cerca de 5 milhões de reais foram 

conquistados pelo prefeito Paganini e o deputado Barros Munhoz junto ao Desenvolve São 

Paulo. As Ruas Zequinha de Abreu e Luiz Gama já estão sendo beneficiadas. Com certeza 

essas 65 ruas serão beneficiadas. Quero parabenizar o prefeito Paganini por iniciar os 

trabalhos de recapeamento de 65 ruas de nosso município. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Primeiramente, como todos os colegas, queria parabenizar as mulheres de nosso país e do 

mundo pelo transcurso dessa importante data. Compartilho as palavras já ditas pelos 

colegas desta Casa. De forma especial, gostaria de cumprimentar a Estercita, pois hoje é 

seu aniversário. É um exemplo de mulher. Todas as palavras ditas anteriormente refletem a 

pessoa Estercita. O Joilson falou um tópico muito interessante sobre os futuros 

recapeamentos. Depois de muita luta e dificuldade conseguimos os 5 milhões através do 

Desenvolve São Paulo. As 65 ruas ou mais serão recapeadas. Os trabalhos começaram 

pelas Ruas Zequinha de Abreu e Luiz Gama. São ruas importantes e que tem a necessidade 

de ser recapeadas. Muitas outras vias também serão beneficiadas. A parte mais importante 

de tudo são os 5 milhões que vão para o José Tonolli. Todas as ruas do José Tonolli serão 

asfaltadas. Vamos fazer, em apenas 3 anos, aquilo que o Toninho Bellini não fez em 8 anos. 

Na verdade, vamos valorizar aquele bairro e aquelas pessoas. Elas estão abandonadas há 



muito tempo. Também gostaria de ressaltar o trabalho que será realizado pela CODASP. 

Lembro que o José Tonolli, além das ruas asfaltadas, também será beneficiado com mais 

uma creche. Serão 150 crianças beneficiadas. Cerca de 95% dos trabalhos estão finalizados. 

Coisas boas estão por vir. Temos situações que nunca aconteceram anteriormente. Está para 

vir em Itapira a carreta da mamografia. Será realizado um mutirão de mamografia em nossa 

cidade. Será instalada no Hospital Municipal. O prefeito Paganini e o deputado Barros 

Munhoz estão desenvolvendo um excelente trabalho em prol da população itapirense. 

Parabenizo, em nome do Carlinhos Sartori, a nova diretoria do Clube da Saudade. Não 

posso deixar de citar o que o Dr. Pedro falou a respeito do transporte. Dias atrás dois 

jornais colocaram uma matéria sobre o transporte. Sou uma pessoa que sempre disse o que 

penso sobre a Itajaí. Existe um mau serviço prestado. A população está sofrendo com isso. 

É uma herança maldita trazida pelo ex-prefeito Toninho Bellini. O jornal da oposição e da 

situação trouxe a verdade. Quem foi a pessoa que deu entrevista para os jornais Tribuna e 

Cidade? O gerente da Gardênia. Isso mostra toda a falcatrua que aconteceu. A Viação 

Itajaí... Vou explanar um pouco melhor sobre isso. A falcatrua foi tão grande que pegaram 

uma empresa que ganhou o primeiro processo de licitação chamada Itajaí Transportes 

Coletivos e criaram outra empresa logo depois chamada Itajaí Viação Ltda. Olhem como é 

parecida a falcatrua. São duas empresas totalmente distintas com capitais totalmente 

distintos. Quebraram totalmente um edital. Feriram a Constituição e a lei municipal. São 

indícios claros de corrupção. São indícios claros de gente que meteu o dinheiro no bolso. 

Não foi somente isso o que aconteceu. Depois foi vendida. Venderam uma concessão 

pública. Hoje a população é penalizada com atraso de ônibus e tudo mais. Esse mesmo 

gerente da Gardênia, que não tem nada a ver com a Itajaí... Ele comprou a Itajaí, mas não 

comprou a concessão de Itapira. Ele quer R$ 4,63 de passagem. Foi isso que o Toninho 

deixou para a população. Essa é a marca do Toninho Bellini. É esse tipo de administração 

que Itapira não quer mais. 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 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

01 de Março de 2016. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março 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. 2º) Ofício Especial.- 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

referente ao mês de Fevereiro/2016. Autoria. Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. 3º) Ofício Especial.- Convocação do suplente de vereador Sr. Tiago 

Fontolan Batista. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. O primeiro ofício está 

direcionado aos membros da Comissão Processante 01/2016. (A seguir, o vereador lê a 

matéria em sua íntegra.) Presidente, existe outro ofício idêntico direcionado ao presidente e 

a Mesa Diretora. Vou entregar em mãos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da 

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



apresentou algumas alegações à Comissão. Acredito que o senhor tenha ciência disso. A 

segunda situação seria que nas suas alegações existiu o arrolamento de testemunhas, na 

qual deveria estar inserido isso. A terceira situação seria que a Comissão não deu o parecer 

posicionando-se contra ou a favor. O senhor está atravessando totalmente o andar. Se a 

comissão posicionar-se de uma maneira a declinar sobre a sua possível infração, não tem 

necessidade. O que o senhor fez é uma coisa realmente desnecessária e totalmente fora do 

momento, no qual a comissão fará. Aliás, a sua advogada constituída já arrolou as 

testemunhas em um número e apresentou. O momento não é esse. O momento seria através 

de sua advogada. Devemos aguardar o prosseguimento ou não da comissão. A comissão, de 

repente, pode não prosseguir.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria de me manifestar com relação ao assunto 

elencado pelo vereador Marcos Paulo e pelo vereador Maurício na condição de vereador e 

presidente da Comissão Processante. Tive a oportunidade de estar presente, senhor 

presidente, em plena sessão extraordinária, na qual o vereador Maurício pediu a palavra na 

época. Lembro-me que não estava na pauta e, mesmo assim, fez a expulsão do vereador 

Marcos Paulo do grupo político na qual ele fazia parte. Não estava na pauta daquela sessão 

extraordinária. É bom saber, vereador Maurício, que em nível da esfera Estadual e Federal 

é prerrogativa de deputado estadual e federal, em plena sessão, pedir a palavra e fazer um 

comunicado extraordinário. É direito. Isso é sagrado pela Constituição. O fato de o 

vereador ler um ofício que julga inadiável em uma sessão ordinária tem o mesmo teor na 

qual vossa excelência, em uma sessão extraordinária, pediu a palavra, sendo que não estava 

na pauta, e fez o comunicado. Ninguém cortou a palavra de vossa excelência. Estou errado, 

Marcos Paulo? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O mesmo direito que o senhor 

teve naquela sessão extraordinária é o mesmo direito do nobre vereador Marcos Paulo. 

Acho que as condições devem ser igualitárias. Fica esse comunicado. Obrigado.” A seguir, 

o Sr. Presidente diz o seguinte: “Aceitei a leitura do ofício. O vereador pediu pela ordem e 

fez o comunicado. Mesmo que o vereador Maurício queira ou não queira, esta presidência 

aceitou o pedido do vereador. Agiu democraticamente. Esta Casa sempre acatou matérias 

de última hora. Obrigado.” DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 

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

Sr. Presidente passa a leitura do Relatório. 4º) RELATÓRIO Nº. 002/2016.- Ata da 

prestação de contas do Poder Executivo referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2015, 

apresentada em audiência pública no dia 25 de fevereiro de 2016, no plenário da câmara 

municipal. autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 

Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0017/2016.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Declara de Utilidade Pública a 

ASSOCIAÇÃO PÉTALAS DE ROSA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0018/2016.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Clube Amor de Quatro 

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



aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 21/2016.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2016.- 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 03/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Aumenta cargo que especifica no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal", 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 Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 8º) PARECER nº. 22/2016.- Ao Projeto de Lei nº 09/2016.- 

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 09/2016, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Institui o Programa Municipal de Regularização 

Fundiária Urbana “IMÓVEL LEGAL", 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 Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) 

PARECER nº. 23/2016.- Ao Projeto de Lei nº 16/2016.- 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 16/2016, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 80.000,00", 

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 Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente 

passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o 

Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 

sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o 

Vereador solicitar na íntegra. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0054/2016.- Voto de 



pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Tenório. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0055/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivonette Cavalaro Sabadini. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Mauro Arcanjo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0057/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zenália Ferreira Reis Altafini. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0058/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Pedro Bellini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0059/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Humberto Riberti. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0060/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Dirce 

Bitencourt Gabriel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Ciro Martins de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0062/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Paulino Filho. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Negri. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Pinto de Avelar. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0065/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Ollo Netto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0066/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Roberto Toledo, presidente do Rotary Clube de Itapira na gestão 

95/96. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 



Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Mário Trigo. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

08 de Março de 2016. 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. 24º) 

Requerimento nº. 0029/2016.- Voto de Congratulação com a diretoria da Sociedade 

Recreativa Itapirense, pela brilhante realização do Carnaval 2016. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 0030/2016.- Voto de Congratulação pelo transcurso do Dia da Mulher 

celebrado hoje, dia 08 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento nº. 0031/2016.- Voto 

de Congratulação com o jornalista e escritor itapirense Humberto Butti pelo lançamento do 

livro "O Menino Magricela de Orelhas Grandes". Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rafael 

Donizete Lopes. Joílson Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

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

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

aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento 

nº. 0032/2016.- Voto de Congratulação com o Delegado Dr. Fernando Zucarelli Pinto e 

equipe de investigadores da SIG, escrivães, funcionários e demais integrantes da Polícia 

Civil de Itapira, pela rápida solução no caso de homicídio do jovem Wellington Diogo 

Nunes Izidório. 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 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

0033/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 116/15, que sugere 

limpeza e construção de calçada em área verde ao lado da CEI "Josepha Eliseu da Silva", 

no Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse requerimento faz referência a uma indicação de 

minha autoria. Queria saber como está o trâmite da matéria. Existe uma creche ao lado. 

Vários animais peçonhentos já foram encontrados na escola. Esse requerimento somente 

solicita explicações a respeito da matéria. Vale ressaltar que até a presente data nada foi 

feito. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0034/2016.- Requer ao Presidente 

desta Casa de Leis, que determine ao 1º Secretário, a leitura do parecer enviado ao 

Legislativo itapirense pela Secretaria de Saúde do Estado, através do Cremesp. Autoria. 

Bancada da Situação. 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 Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 0035/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 



Estercita Rogatto Belluomini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 08 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0036/2016.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Pedro Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 23 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento nº. 0037/2016.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Wilson Avancini, pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, 

celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 0038/2016.- Voto de 

Congratulação com a Associação Pétalas de Rosa, em nome da presidente Vanda Soliane 

Silveira, pelos dois anos de atividades em nosso município. Autoria. Maurício Cassimiro de 

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

Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 0039/2016.- Requer oficiar a presidência do SAAE, solicitando 

informações quanto as galerias pluviais das ruas que receberão recapeamento asfáltico. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 0040/2016.- Requer oficiar o 

Secretário de Defesa Social, para que informa esta Casa de Leis, o motivo do novo veículo 

S-10 estar fora de funcionamento. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 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 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Requerimento nº. 

0041/2016.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo Gardênia, através 

do gerente geral José Eustáquio Guido, solicitando informações sobre a empresa está 

operando o transporte público municipal, uma vez que o contrato é firmado com a Viação 

Itajaí. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Toda população itapirense possui interesse nesse 

requerimento. Estou solicitando explicações concretas da empresa. A evidência é nítida e 

clara que a empresa Gardênia comanda o transporte público de nosso município. Há 

indícios gigantescos de que existiu improbidade administrativa. Uma empresa foi 

constituída com capital de mais de um milhão e o edital apresentava R$ 300.000,00. Foi 

repassado para outra empresa com capital inicial de R$ 300.000,00, menor que o edital. Foi 

vendida para outra empresa. Quero esclarecer os fatos. Quero mostrar a falcatrua política. 

Quero mostrar o que realmente aconteceu nesta gestão. A população itapirense está sendo 

penalizada dia a dia. A quebra de contrato da empresa é muito difícil. É um contrato 

minucioso. A verdade tem que vir à tona. O pai da Itajaí, Toninho Bellini, precisa assumir 

aquilo que fez em nossa cidade. Obrigado.” 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 Março de 2016. a) 



Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 0033/2016.- Sugere 

revitalização da Praça Maximiliano Setti, no Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. 

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

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 

0034/2016.- Sugere revitalização da Praça Manoel Miguel Pereira, no Jardim Itamaracá. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 0035/2016.- Sugere limpeza e obras de conservação das 

margens e barranco do córrego que atravessa o Jardim Itamaracá. Autoria. Juliano 

Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação 

nº. 0036/2016.- Sugere roçagem e limpeza atrás da Rua Arthur Bernardes, no Jardim 

Itamaracá. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 0037/2016.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo 

lombada na Rua Paraná, defronte o numeral 927. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 

0038/2016.- Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Mauro 

Simões, defronte o numeral 965. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 0039/2016.- Sugere ao Sr. 

Prefeito Municipal melhorias na estrada rural do bairro do Recreio, na Ponte Nova. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) 

Indicação nº. 0040/2016.- Sugere estudos objetivando a construção de muro de arrimo ou 

barreira de contenção das margens do córrego que atravessa o Assad Alcici. Autoria. 

Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 45º) Indicação nº. 0041/2016.- Sugere revitalização da Praça Abel Borges, no 

Humberto Carlos Passarella. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 0042/2016.- Sugere substituição 

das galerias de águas pluviais nas ruas Inglaterra, Alemanha e França, no Jardim Raquel. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Indicação nº. 0043/2016.- Sugere recapeamento asfáltico em toda 

extensão da Rua Lindóia, bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 0044/2016.- Sugere 

poda de uma árvore na esquina da Rua Visconde de Ouro Preto com a Rua Saldanha 

Marinho. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

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



PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Indicação nº. 0045/2016.- Sugere estudo para melhor 

disciplinar o trânsito no cruzamento da Rua Padre Ferraz com a Rua 24 de Outubro. 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 50º) Indicação nº. 0046/2016.- Sugere limpeza e roçagem da calçada da vicinal 

de acesso ao Loteamento "José Adão Zanqueta", na Ponte Nova. Autoria. Juliano Feliciano. 

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

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 51º) Indicação nº. 

0047/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Trânsito, que promova 

a reforma ou substituição das placas que dão nome às ruas do Loteamento "José Adão 

Zanqueta", na Ponte Nova. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 52º) Indicação nº. 0048/2016.- Sugere instalação de redutor de 

velocidade tipo lombada no cruzamento das ruas Luis Ricciluca e João Guerra, na Ponte 

Nova. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 53º) Indicação nº. 0049/2016.- Sugere poda de árvore na Rua 24 de Outubro, 

esquina com a Rua Major David Pereira, atrás do prédio da Volkswagen. Autoria. Carlos 

Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Indicações, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 

leitura dos Ofícios: 54º) Caixa Econômica Federal: Notificação de crédito de recursos 

financeiros, sob bloqueio, em 23/12/2015, no valor de R$ 52.023,00, destinados ao 

município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 786778, que tem por 

objeto Reforma e Modernização do Centro Esportivo e de Lazer Hideraldo Luis Bellini. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 55º) Caixa Econômica Federal: Notificação de crédito de 

recursos financeiros, sob bloqueio, em 20/11/2015, no valor de R$ 32.906,30, destinados ao 

município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 771758, que tem por 

objeto Adequação do Museu Histórico e Pedagógico Comendador Virgolino de Oliveira. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 56º) Caixa Econômica Federal: Notificação de crédito de 

recursos financeiros no valor de R$ 245.850,00, que tem por objeto Implantação do Centro 

Multiuso. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 57º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de crédito de recursos financeiros no valor de R$ 245.850,00, que tem por 

objeto Revitalização da Avenida dos Italianos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 58º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 62/2016.- Resposta ao Requerimento 

nº 494/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 59º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SG-DAO nº 64/2016.- Resposta ao Requerimento nº 519/2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 



Carvalho - Presidente. 60º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 

67/2016.- Resposta aos Requerimentos nºs 490, 514 e 521/2015.DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 61º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício CGCRRM nº 

372/2016.DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2016. 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 Complementar nº 003/2016.- Aumenta cargo que 

especifica no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal. Autoria: José Natalino 

Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Faço menção a esse projeto de lei complementar e julgo que realmente 

é necessário aumentar o cargo especificado na matéria. Seria um profissional na área de 

ginecologia obstetrícia em caráter efetivo. A demanda requer mais profissionais dessa 

importante especialidade. É um momento muito oportuno de se falar porque hoje é o Dia 

Internacional da Mulher. Estive conversando com uma mulher que reside no Barão Ataliba 

Nogueira. Ela comentou sobre a dificuldade de se marcar uma consulta na área de 

ginecologia e obstetrícia. A pessoa que passa com um pedido de exame somente leva os 

resultados depois de cerca de um mês. Algumas mulheres podem confirmar o que estou 

dizendo. Votarei favorável ao projeto, mas gostaria imensamente de dizer que estão criando 

um cargo em detrimento com outro. É muito claro. Ao mesmo tempo estamos propondo a 

extinção de um cargo de médico, pois a necessidade atual é na área de ginecologia e 

obstetrícia. Portanto, essa medida visa principalmente adequar o quadro de servidores à 

realidade dos serviços que são prestados pela municipalidade sempre primando pela 

qualidade. Nesse sentido, na condição de profissional médico da área, vou votar favorável, 

mas com certo ar de cobrança. O que observamos no dia a dia é a dificuldade de se marcar 

consulta, quer seja na área de ginecologia, obstetrícia, dentre outras. As mulheres sabem 

muito do que estou falando. Devem aumentar e não tirar uma vaga de outro profissional... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino: Somente gostaria de 

esclarecer esse ponto. Dentro do quadro dos médicos, de maneira geral, existem várias 

vagas disponíveis. Como está aumentando um específico, está tirando um desses cargos. 

Não seria um médico em função. É somente no quadro. Tira-se aqui e joga-se lá. Posso 

garantir ao senhor que essa redução se dá em função de vagas disponíveis. Médico clínico 

possui 40 vagas em aberto. Não podemos criar mais. Portanto, tira-se de um e coloca-se em 

outro. Obrigado... Continuando o orador: Obrigado pelo aparte vereador, mas essa área 

de ginecologia e obstetrícia deveria possuir maior aporte. Sabemos da dificuldade. Uma 

análise deveria ser feita. É essencial. Muitas mulheres nos cobram nesse sentido. É 

realidade. O serviço é bom? É, mas poderia ser melhor. Os vereadores devem, por 

obrigação, fazer essas cobranças. Estamos discutindo e mostrando para a população àquilo 

que enxergamos. Em relação à obstetrícia e ginecologia, as mulheres necessitam desse tipo 

de serviço. Reconhecemos as dificuldades e os problemas, mas os mesmos devem ser 

sanados o mais rápido possível. Temos o Conselho Municipal da Mulher. Tive a 

oportunidade, senhor presidente, de participar de algumas reuniões. Dentro dessas reuniões 



surgiram esses questionamentos. O problema seria a respeito da demanda. Vou votar 

favorável ao projeto, mas uma análise mais detalhada sobre o assunto deve ser feita. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Somente queria desmistificar alguns tópicos. 

Conheço uma senhora que possui convênio de Saúde e está aguardando há 3 meses para 

realizar a consulta com um ginecologista. Ela tem um bom convênio de Saúde. Tenho um 

convênio de Saúde, mas levou cerca de 1 ano para resolver um problema de saúde. Não sei 

se o serviço demora tanto. Na rede pública, pelo menos, quando um médico de boa vontade 

capta um caso grave ele tem a opção de correr atrás. Ele pode tentar agilizar quando é 

possível. São coisas que não podem ser conseguidas muito fácil através de um convênio 

particular . Somente queria explicar que nada cai do céu. Nada é perfeito, mas as coisas não 

são tão ruins como vocês pensam. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Não vou discordar de você, 

Dr. Rafael. Acho que as mulheres, de forma geral, assim como os homens estão carentes. A 

crise social, política e econômica do país é muito preocupante. Cada vez mais a população 

está utilizando os serviços públicos. A Promoção Social está trabalhando como nunca 

trabalhou. Tudo isso se deve pela enorme demanda da população. A nossa gestão vem 

aprimorando alguns pontos. Quando se falou em saúde da mulher, temos um mastologista 

que está à frente do centro de mastologia. Reconheço a dificuldade de um ginecologista, 

mas também reconheço a dificuldade de encontrar o profissional. Muitos concursos são 

abertos, mas é difícil de encontrar. Muitos desses profissionais ganham salários 

astronômicos. O serviço público possui um piso. Hoje um médico que atua na área pública 

ganha somente 10 mil reais. Isso acaba não sendo tão atrativo para esses profissionais. O 

que o Dr. Pedro falou é uma realidade. Para você conseguir uma consulta com um 

ginecologista na esfera particular é difícil. Imaginem no serviço público. Existe uma 

enorme dificuldade de se encontrar profissionais capacitados. Reconheço que isso deve ser 

feito. Em relação a vaga, há muito tempo a Prefeitura Municipal de Itapira não criava vagas 

de especialidades. O Dr. Frassetto, médico mais antigo do Hospital, era contratado como 

médico e não como ortopedista. No caso do Dr. Rafael, ele é contratado como plantonista. 

O Dr. Pedro seria como clínico geral. Isso veio se aprimorando. A visão da administração 

criou uma vaga no setor de ginecologia. Estamos tentando melhorar a demanda. O médico, 

muitas vezes, consegue agilizar o processo. É importante que haja discussão sobre o 

assunto de maneira construtiva. Estamos em busca da excelência. Vou votar favorável ao 

projeto. Nesse tocante, doutor, não posso discordar do senhor, mas existe um trabalho de 

base feito em cada especialidade. Exemplo disso seria o setor de pediatria. Atualmente 

existe uma escala fechada de todos os profissionais dessa área. Hoje não falta pediatra. A 

convergência é muito interessante nesta Casa. A construção das prioridades é importante. 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 03/2016. 

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 Complementar nº 03/2016. Aprovado em segunda 



votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei 

nº 009/2016.- Institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana 

“IMÓVEL LEGAL". 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 

09/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei 

nº 0016/2016.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 80.000,00. 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 16/2016. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0027/2016.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, para que informe esta Casa de Leis, a data de início 

e a previsão de entrega do asfaltamento do Residencial Morada Nova. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Já apresentei esse requerimento no passado solicitando 

explicações. O motivo seria que foram divulgadas as ruas. A administração fica querendo 

cassar vereador e agredir pessoas que estão fora da oposição. Eles estão querendo agredir 

tantas pessoas que acabam fazendo 'cagada' na propaganda. Todos tem ciência que serão 

recapeadas todas as ruas. Parte das ruas será recapeada com dinheiro de empréstimos 

municipais. Outra parte será a contra partida da empresa que construiu as casas. A imprensa 

da Prefeitura bateu mal nas informações. Os vereadores Joilson e Juliano explicaram que as 

ruas serão pavimentadas. Deveriam colocar no papel que as demais ruas serão recapeadas 

pela empresa. Infelizmente a Prefeitura não fez isso. Peço informações porque está sendo 

ventilado que todas as ruas serão recapeadas. Qual será o prazo de entrega? Já fui 

questionado nesse sentido. A população cobra informações de todos os vereadores. A 

obrigação de cada vereador é saber informar corretamente. A população está cansada de ser 

enganada. Devemos dar um basta nessa situação. Apresentei um projeto de lei que norteava 

esse tipo de situação, mas a Comissão de Justiça e Redação alterou no quesito do prazo de 

entrega. O melhor fiscalizador é a população. A população que se encarrega de alertar os 

vereadores e a Prefeitura. Uma empreiteira pega serviço em várias cidades. Qual seria o 

prazo de entrega? Como não tem um prazo específico de entrega, fica difícil. Peço o voto 

favorável de todos os vereadores. É uma forma de todos receberem informação quanto ao 

prazo de entrega. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Marcos Paulo, primeiramente gostaria de 

salientar que todo trabalho já se iniciou. Não é recape como o senhor disse. É pavimentação 

asfáltica. Quero mostrar uma situação para que o senhor entenda. Não é tão simples assim. 

Temos alguns fatores, importante que o vereador conheça, que devem ser seguidos. Vou 

dar alguns exemplos para o senhor. Os convênios que são estabelecidos são feitos por um 

sistema de medição. Conforme você faz a obra, você acaba recebendo do governo ou da 

federação. A engenharia vem para avaliar e constata a porcentagem da conclusão da obra. 



Depois é feito o pagamento. Assim vai caminhando a construção das obras. O primeiro 

ponto de sazonalidade seria que é complicado de se determinar o fim de uma obra. Por 

exemplo: Hoje a nossa Secretária Flávia Rossi está junto ao Governo do Estado fazendo 

gestão para receber uma parcela do José Tonolli. Não é simplesmente um cronograma 

correto. Existe a tramitação de um trabalho a fim de receber as verbas. Existe uma 

dificuldade gigantesca de se manter os pagamentos em dia. O município, muitas vezes, 

banca os próprios recursos para tentar receber do Governo Federal. Outras vezes essa 

situação não é possível. Temos que manter a obra conforme os pagamentos efetuados. São 

repasses que não são oriundos do munícipio. Esse é um dos motivos da enorme dificuldade 

de se determinar o fim de uma obra. Um segundo ponto: O momento que estamos vivendo 

agora. Seria a questão das chuvas. O Décio, semanalmente, conversa com o prefeito 

solicitando melhorias. Sabemos que as estradas vão se deteriorando. O coletor tronco que o 

SAAE está fazendo é exemplo disso. As chuvas fizeram com que os trabalhos fossem 

interrompidos. Muitas vezes todo o serviço realizado é perdido por causa das chuvas. É 

uma realidade. Obviamente todos querem a finalização das obras o mais rápido possível. 

Quero trazer para o senhor que todas as ruas serão asfaltadas. Para mim não importa se é a 

empresa ou o Desenvolve São Paulo. Queria que fosse através do Kassab. Seriam 3 

milhões. Em vez de usarmos os 5 milhões para asfaltarmos o José Tonolli, asfaltaríamos a 

cidade toda. Esse dinheiro poderia vir através do Kassab. O importante de tudo é que todas 

as ruas serão asfaltadas. Aquele bairro terá asfalto. Vou votar favorável a matéria, mas 

acredito que uma previsão concreta é muito difícil. Existem muitos fatores que dependem 

do tempo, dos repasses e tudo mais. A obra já está acontecendo em pleno vapor. Acredito 

que no máximo até uns 4 meses tudo estará asfaltado. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

existe enganação. Em 2013, quando ocorreu o lançamento do PAC, estava em Brasília 

junto a Presidenta Dilma para assinar os documentos. Foi em 24 de outubro de 2013. Esse 

projeto estava incluído dentro de outro projeto do PAC. Depois o Governo Federal fez uma 

revisão em todos os projetos e houve uma redução. Quando se fala na questão de 

empréstimos, é lógico que não se deve fazer isso, mas houve a redução do valor. Como o 

dinheiro não foi liberado precisaríamos de alternativas para dar a devida atenção ao 

asfaltamento. Também sou cobrado. Deve existir a cobrança, mas os trâmites legais devem 

ser lembrados. Caso a liberação tivesse ocorrido em 2013, acredito que todas as ruas 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Acho muito importante você falar abertamente 

para quem mora no bairro. Não interessa a forma, quem conquistou ou quem é o pai da 

criança. Devemos olhar para as pessoas que enfrentam poeira e barro naquela localidade. 

São essas pessoas que merecem respostas. Quando se fala em cronograma e cronologia de 

benfeitorias fica uma menção a essas pessoas que merecem respostas. Sabemos de todos os 

trâmites em relação as verbas e licitações. Esse benefício deveria ter sido alcançado logo no 

início do mandato do atual prefeito. Estamos em um ano eleitoral. Fica muito suspeito você 

esperar três anos ou mais para se discutir essa situação. Tenho observado que se fala muito 

sobre quem procurou e quem deixou de procurar, mas os dez vereadores devem dar o 

respaldo necessário para a população. Dentro desse plenário existem pessoas que residem 

na localidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Queria 



salientar uma colocação. O senhor disse que deveríamos ter buscado esse benefício logo no 

começo. O próprio Carlão lembrou dessa situação. Isso aconteceu em 24 de outubro de 

2013. Portanto, foi logo no início de nossa gestão. Não é politicagem. Estamos tentando 

resolver esse problema... Continuando o orador: Observo, Maurício, que caso tivessem 

procurado gestão, certamente essas pessoas já teriam sido beneficiadas. São colocações 

importantes que devem ser observadas. Essas pessoas tem o mesmo direito que a população 

dos demais bairros de nossa cidade. Cabe ressaltar que é a população mais sofrida de nossa 

cidade. Não é aceitável a Prefeitura colocar dinheiro na Rua da Penha e deixar aquelas vias 

públicas a mercê durante três anos. São ponderações injustificadas. Isso esclarece qualquer 

dúvida... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: A administração 

assinou em 2013. Em 2014 soube do corte em mais da metade da verba. Obrigado.” A 

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

“Boa noite a todos. O José Tonolli recebe a minha visita em vários dias da semana. 

Trabalho naquela localidade. Tenho conversado com algumas pessoas e muitos estão muito 

felizes. O asfalto vai sair em breve. Vamos poder comemorar essa vitória junto ao 

Paganini... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Não Iria 

entrar nesse assunto, porém, o corte do PAC 2 é o custo que pagamos da ida do Toninho 

Bellini para o PSB. A partir do momento que o ex-prefeito se filiou junto ao partido do 

Ministro das Cidades, automaticamente tudo foi cortado. Inclusive, houve o corte de 300 

casas para a nossa cidade. Por esse motivo lutamos pela nossa administração, sempre 

fazendo política séria. Prejudicaram um bairro para denegrir o atual prefeito. Esse foi o 

preço. Essa é a verdade. O José Tonolli pagou o preço do Toninho Bellini... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Maurício, gostaria de corrigi-lo. Não 

foi desse modo que ocorreu o corte. O corte aconteceu em nível nacional. Todos os 

municípios sofreram com o corte de verbas. Exemplo disso são os nossos municípios 

vizinhos. Devemos falar a verdade, sem iludir a população. Agradeço pela pavimentação, 

mas isso deveria ter acontecido no início da gestão. Por que não fizeram com o aumento de 

IPTU?... Continuando o orador: O importante, senhor presidente, é que temos um prefeito 

que foi à luta para conseguir esse benefício. Ele mata a cobra e mostra o pau. Esse é o 

nosso prefeito Paganini. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 27/2016. 

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

DONIZETE LOPES: “Justifico em alusão a fala do vereador Joilson. Acho que o 

Paganini não deveria correr atrás de cobra, mas sim de asfalto para o José Tonolli. Não 

precisa correr atrás de cobra. Corra atrás de asfalto.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer a todos os vereadores que votaram 

favorável a matéria. Espero que a administração nos envie as informações concretas. 

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

LIMA: “A obra já está em andamento. É uma enorme conquista de nossa gestão. Isso vem 

a beneficiar uma população que foi esquecida pela administração anterior. Quando se falou 

em buscar recursos, fomos buscar no início da gestão. É como o Joilson falou 

anteriormente, ou seja, o Paganini mata a cobra e mostra o pau. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Fazemos asfalto e a cobra nós chacoalhamos no fogo. Obrigado.” DESPACHO: 



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

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0031/2016.- Voto de Congratulação com o jornalista e escritor itapirense Humberto 

Butti pelo lançamento do livro "O Menino Magricela de Orelhas Grandes". Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes. Joílson Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da 

Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0032/2016.- Voto de 

Congratulação com o Delegado Dr. Fernando Zucarelli Pinto e equipe de investigadores da 

SIG, escrivães, funcionários e demais integrantes da Polícia Civil de Itapira, pela rápida 

solução no caso de homicídio do jovem Wellington Diogo Nunes Izidório. Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0034/2016.- Requer ao Presidente desta Casa de Leis, que determine ao 1º Secretário, a 

leitura do parecer enviado ao Legislativo itapirense pela Secretaria de Saúde do Estado, 

através do Cremesp. Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0039/2016.- Requer oficiar a presidência do SAAE, solicitando 

informações quanto as galerias pluviais das ruas que receberão recapeamento asfáltico. 

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

PAULO DA SILVA: “Hoje a Vila Maria estava recebendo a pavimentação asfáltica. Pude 

estar presente no bairro vizinho. Estourou um cano na Rua Luiz Gama com a pavimentação 

asfáltica. O SAAE foi até lá e resolveu o problema. Tiro o chapéu para os funcionários do 

SAAE. Parabéns a todos. Como se encontra a tubulação dos demais asfaltos que vão 

receber pavimentação? Será que futuramente não será necessário rasgar o novo asfalto para 

arrumar a tubulação? Queria saber como estão os estudos nesse sentido. É uma forma de 

evitar os desníveis da via pública. Líder, queria que as informações nesse sentido fossem 

disponibilizadas aos demais vereadores. Peço o voto favorável de todos os vereadores. 

Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0040/2016.- Requer 

oficiar o Secretário de Defesa Social, para que informa esta Casa de Leis, o motivo do novo 

veículo S-10 estar fora de funcionamento. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 08 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0041/2016.- Requer oficiar a Direção da empresa 

de transporte coletivo Gardênia, através do gerente geral José Eustáquio Guido, solicitando 

informações sobre a empresa está operando o transporte público municipal, uma vez que o 

contrato é firmado com a Viação Itajaí. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, faz 

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

Esse é um assunto que realmente tem sido debatido pelos vereadores. Todos os vereadores 

já solicitaram melhorias para a empresa Itajaí. A bancada da situação permitiu o subsídio 



para a Itajaí visando melhorias de condições de transporte para a população. O que me 

chamou a atenção foi a vinda do gerente da Gardênia em nossa cidade para dar suas 

explicações. O processo de licitação foi feito junto a empresa Itajaí Transportes Coletivos. 

Esse edital de licitação solicitava um capital de R$ 300.000,00. Um itapirense chamado 

Joubert fundou uma empresa chamada Viação Itajaí LTDA. Olhem a proximidade. Onze 

meses depois disso o ex-prefeito permitiu a transferência para essa outra empresa. O 

transporte público de Itapira pegou uma empresa com capital muito abaixo, permitiu a 

transação e permitiu a troca da concessão. Isso infringiu o artigo 27 da Constituição 

Federal, artigo 31, artigo 175, artigo 2 da Lei nº 8.666 e gerou um ato de improbidade 

administrativa severo. Não foi somente isso. A falcatrua foi tão grande que a Viação Itajaí 

LTDA beneficiou uma pessoa dessa cidade. Ela foi vendida Deus sabe por quanto. A gestão 

Toninho Bellini vendeu uma concessão pública. Jamais poderia acontecer isso. A prova 

viva de tudo isso é o gerente da Gardênia vir dar explicações. O que mais me assustou foi o 

gerente da Gardênia querer negociar passagem a R$ 4,63. O Toninho Bellini fez uma 

licitação que está querendo colocar no lombo do município cerca de R$ 4,63 por passagem. 

O Paganini freou essa situação. Ele disse que não tem reclamação. Será que nenhum 

vereador escutou as reclamações da Itajaí?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Somente a título de curiosidade, hoje quem gerencia o transporte público? 

Desde quando?... Continuando o orador: A Gardênia. O contrato social que está na junta 

comercial mostra isso. É anterior a 2013. O senhor pode dizer que a nossa gestão não fez 

nada. Fez sim. Tentamos trabalhar muito em relação a isso. O que quero dizer é a falcatrua. 

O enriquecimento de muita gente pode ter acontecido. Beneficiaram pessoas conhecidas 

dessa cidade. A venda foi real. A Gardênia assume como empresa titular... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Quando terminou o contrato da 

Viação Mirage eu estava presente nesta Casa. Passou por esta Casa. É feito uma concessão 

ao longo dos anos. Esta Casa aprovou. A transferência, logo em seguida, não veio para esta 

Casa... Continuando o orador: O que quero dizer sobre toda essa situação é que existiu 

uma concessão, não passou por esta Casa e foi feita a venda da concessão pública. O 

transporte público foi vendido. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. Quem está sendo 

penalizado é a população. Essa é a herança que o Toninho deixou para nós. Obrigado.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Com essa brincadeira o meu bairro perdeu um 

horário existente no meio do dia. Hoje uma pessoa sai de manhã e somente consegue 

retornar no final da tarde. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Maurício, cada cavoucada é um minhocaçu 

diferente. Tenho conversado com muitas pessoas e constatei uma enorme quantidade de 

denúncias sobre irregularidades da empresa Itajaí. Muitos estão indo até o PROCON de 

nossa cidade. A lei deve ser cumprida. Cada requerimento que entrar nesta Casa sobre a 

empresa é uma indignação em relação a empresa. Queremos saber os reais fatos... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Dentro da declaração do gerente 

da Gardênia ele disse que queria R$ 4,63 na passagem para Itapira. Em Mogi Guaçu e Mogi 

Mirim é R 3,50. Como está dando prejuízo em Itapira? É uma situação onde estavam 

acostumados com uma série de benefícios. Exemplo disso são os 362 mil bilhetes 

comprados diretamente. Para onde foram esses bilhetes? Esse é o questionamento e a 

indignação. Obrigado... Continuando o orador: Tenho a resposta para te dar, vereador. 



Esses caras acham que Itapira não tem dono. Imaginam que é uma terra sem lei, se faz o 

que quer e se posicionam da maneira que querem. Eles vem aqui e sequestram o dinheiro 

da população. Essa é a resposta. A população está esperta e não vai deixar passar batido. 

Esta Casa de Leis também não vai deixar passar batido. Todos querem saber a verdade em 

relação a essa empresa. Esta Casa de Leis tem a obrigação de cumprir com a lei. Esse 

minhocaçu deve ser achado... Aparte concedido ao Vereador Sr. César Augusto da Silva: 

Queria saber se a Itajaí leva os pacientes para o AME de Mogi Guaçu. O senhor poderia me 

responder?... Continuando o orador: Não leva, senhor vereador, mas posso trazer essa 

informação na próxima semana. Quero aproveitar o momento para parabenizar todas as 

mulheres de nossa cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Estive presente no 

bairro José Secchi e muitos idosos estão reclamando do transporte. A empresa não possui 

um itinerário fixo. Isso confunde muitas pessoas. Muitos estão aguardando uma solução. O 

contrato da Itajaí vai vigorar até 2018. Não é fácil quebrar um contrato desse porte. Quando 

alguma coisa começa errada dificilmente vai terminar corretamente... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Essa dificuldade de quebra de contrato é um 

enorme problema. Isso vem penalizando a população de forma diária. Todos, sem exceção, 

escutam reclamações. A própria Gardênia diz que não tem interesse em quebrar o contrato, 

mas ela diz que tem prejuízo. É interessante. Ela não quer quebrar o contrato e diz que está 

com prejuízo. É falcatrua e roubalheira. Isso foi o maior golpe em nossa cidade através da 

gestão Toninho Bellini... Continuando o orador: Moro no bairro do Machadinho e até a 

presente data não colocaram um ponto de ônibus coberto. Estou quase pegando algumas 

madeiras em minha casa para construir um ponto de ônibus adequado. Obrigado.” A seguir, 

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

Esse requerimento é sério. Essa situação deve ser apurada. Antes de acusar, tudo deve ser 

analisado. A abertura de um processo deve ser feita. O setor competente deve investigar a 

situação. Os juízes de nossa cidade são batalhadores e vão até o fim para descobrir alguma 

irregularidade. Creio em Deus e nos juízes de nossa cidade. Não podemos falar antes de ser 

analisado e investigado. Vamos ter certeza das coisas. Um contrato aprovado em agosto 

deveria gerar consigo cerca de 60 postos de trabalho em nossa cidade. Até a presente data 

nada foi feito. Isso aconteceu no ano passado. Seria a empresa Art. Móveis. A empresa 

enviou um comunicado para a Prefeitura. A Itajaí chegou a enviar algum projeto nesta 

Casa? Não. A Art. Móveis enviou um projeto nesta Casa em relação ao prazo? Também 

não. Devemos pegar todos que devem. Antes de falar as coisas, devemos analisar muito 

bem... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Passou pelo 

CONDEC o pedido de prolongamento de prazo. Existe uma legislação específica que 

permite essa dilatação de prazo. É uma empresa e o momento econômico é duro. Eles vêm 

trabalhando de forma geral. Quando você muda um CNPJ, tudo deve ser informado para a 

Prefeitura. Por esse motivo está havendo duplicidade nesse sentido. Obrigado... 

Continuando o orador: Passou pelo CONDEC e eles acolheram. Devemos analisar a 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Maurício, fiz uma provocação e você vai ficar em uma saia 

justa sem precedentes. Estou aqui na condição de vereador eleito pela população. Exerço 

meu mandato desde 1º de janeiro de 2013. O senhor é líder do Paganini. O senhor disse que 



quem gerencia o transporte público de Itapira é a Gardênia. O senhor precisa dizer isso para 

o Paganini. A mensagem que o Paganini enviou a esta Casa em 14 de setembro de 2015 diz 

que precisava subsidiar economicamente a empresa Viação Itajaí concessionária do serviço 

público de transporte coletivo de passageiros. O valor do subsídio era de R$ 132.000,00. 

Essa mensagem era uma exigência legal e contratual. Pergunto para vossa excelência 

quando foi que o Paganini ficou sabendo ou tomou ciência? Ele enviou um projeto e o 

senhor disse nesse plenário que desde antes de 2013 era outra empresa que gerencia a 

situação. Então, foi aprovado um projeto de lei para uma empresa que não cumpre... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: A Viação Itajaí existe. Porém, 

ela foi comprada pela Gardênia. Então, a resposta ou a parte subsidiária tem que ser dada à 

empresa que está contratualmente. Não estou discutindo a parte contratual vigente. Seria a 

falcatrua que foi realizada para se chegar a essa situação. Mostro que foi um erro, na 

verdade, a Gardênia enviar seu gerente. Teoricamente ela não pode ser dona da empresa. O 

Paganini fez a subvenção para a Itajaí. O momento era muito delicado. Isso já rodava no 

Ministério Público. O que queria demonstrar é realmente o problema gerado e que 

realmente é uma falcatrua. O gerente da Gardênia vem responder pela Viação Itajaí. Por 

esse motivo estou pedindo à ele a documentação... Continuando o orador: Quando entrou 

o projeto, obrigatoriamente a população itapirense deveria tomar ciência dessa falcatrua que 

o senhor diz. Acho que a cidade tem tudo, menos prefeito municipal. O senhor é líder desse 

prefeito. Então, baseado na mensagem que o prefeito enviou, o senhor entra em uma 

contradição sem precedentes. Falo abertamente para o senhor. Se isso que o senhor está 

falando viesse na subvenção para a Itajaí, concordo plenamente que a população itapirense 

estaria atenta no que o senhor diz. Meu grupo, é uma ova. Sou vereador eleito em 2013 e 

exerço meu cargo nesta Casa. O seu grupo deveria ter feito quando assumiu e viu as 

falcatruas. O senhor não deve colocar palavras em minha boca. Exerço o cargo de vereador. 

O questionamento é feito para o senhor responder. Se o senhor tivesse mostrado para a 

população no passado, concordo plenamente, mas o senhor é líder de um prefeito que, 

infelizmente, não mostrou para a população no momento oportuno. Fico imensamente 

agradecido de todos os vereadores levantarem esse questionamento depois da matéria que 

fiz no jornal e veiculada na cidade. Quando o senhor diz todas essas argumentações, 

concordo plenamente. Quem tem culpa deve pagar. Causa-me estranheza o senhor fazer um 

discurso sendo que foi aprovado e nem o Paganini sabia da situação. É uma nuvem obscura 

que a população tem o direito de saber. Tem jurídico e prefeito para o quê? Para ficar 

sentado vendo a banda passar? É um questionamento levantado. Obrigado.” A seguir, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “Somente queria lembrar, Dr. Rafael, que abstive meu voto na 

época. Não votei favorável a subvenção. Obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES diz o seguinte: “Senhor presidente, reitero pela abstenção de vossa 

excelência. Muito bem lembrado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Acho que esse assunto está se estendendo demais. 

São discussões infrutíferas. Devemos pensar na população e tentar sair desse impasse de 

um modo mais eficaz. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 41/2016. 

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

DA SILVA: “Votei favorável para não acontecer a mesma coisa em relação à empresa 



Mirage. Os bancos de passageiros eram de madeira, além de alguns vidros serem tapados 

com papelão. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “O senhor resumiu em poucas palavras. A situação é grave.” 

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

08 de Março 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. 


