
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 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. Quero aproveitar o 

momento para enviar um abraço ao Ivan Mangueirinhas. Ele sempre está acompanhando os 

trabalhos desta Casa. Venho a esta tribuna para comunicar sobre a minha desfiliação do 

partido PRB. Era integrante desse partido desde o ano de 2007. Na última sexta feira, 

juntamente com o vereador Juliano Feliciano, fiz a minha desfiliação junto ao partido. A 

minha desfiliação se deve pelo fato do partido pertencer a base do atual prefeito. Na época 

o líder do prefeito informou a todos sobre a minha expulsão do grupo situacionista. Como o 

PRB vai fazer aliança com o Paganini, acabei tomando essa decisão. Não tem como fazer 

parte de um partido onde o Secretário e um vereador me agrediram. Agradeço o partido do 

PRB, pois através dele fiz alguns cursos. Isso serviu para o meu crescimento político e 

intelectual. Não conseguiria tomar decisões sem o conhecimento adequado. Agradeço o 

PRB por ter abrido esta oportunidade. Cabe ressaltar que a minha desfiliação também 

ocorreu pelo fato de não haver clima junto a base situacionista. Com o andar da carruagem 

devemos tomar alguns rumos diferentes. Somente tenho a agradecer os dirigentes do 

partido. Bola pra frente. Atualmente estou sem partido político. Vamos continuar a 

caminhada. Presidente, estarei colocando um pedido referente ao Jardim Guarujá. Seria de 

autoria do Fernando Ricilluca. A matéria solicita recapeamento asfáltico de uma 

determinada via. A Prefeitura deve verificar que as vias adjacentes também necessitam 

desse tipo de serviço. Gostaria que a administração olhasse com carinho. Não posso deixar 

de parabenizar a equipe Os Quietinhos pela realização do evento de carros antigos. Gostaria 

de repudiar a Secretaria de Cultura, pois a mesma não disponibilizou nenhum tipo de apoio 

ao evento. Peço ao líder do prefeito e demais vereadores a aprovação do projeto de lei. 

Seria sobre o calendário oficial. O organizador oficial deve ser a equipe Os Quietinhos. 

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

“Boa noite a todos. No período da manhã fui procurado por algumas mães de alunos do 

bairro Istor Luppi. Fiquei extremamente preocupado pelo fato da Secretaria de Educação 

justificar que os novos empreendimentos situados naquela localidade acabaram 

suspendendo o período integral dos alunos. A população reconhece que foi uma boa 

iniciativa da municipalidade em implantar o período integral, mas acabaram tirando sem 

justificativa plausível. Estão fazendo somente o período da tarde. As mães que trabalham 

não têm com quem deixar seus filhos. Essa pessoa que me procurou está extremamente 

preocupada. Ela está cogitando em sair do serviço porque não tem com quem deixar as 

crianças. Gostaria que o líder e os demais vereadores da situação disponibilizassem o seu 



posicionamento. Queria saber se os vereadores concordam com a iniciativa da 

administração. Estive assistindo a EPTV, senhor presidente, e a bandeira do Jonas Donizete 

é o aumento das escolas em período integral. O município de Itapira fez ao contrário, ou 

seja, retiraram o período integral do Istor Luppi. Isso é um tapa na cara das mães e dos pais 

de alunos. Se tem o período integral e é reconhecido pela população, por que cortar o 

período? Qual é a conduta da Secretária Flávia e do prefeito municipal? É inadmissível. 

Será que também vão cortar o período integral de outras escolas? Gostaria que os 

vereadores analisassem a situação. Os vereadores que defendem o governo Paganini devem 

explicar essa situação. Cada vereador deve deixar a sua opinião. Quem não tiver sabendo 

deve procurar se informar. É um absurdo as mães procurarem vereador para reclamar da 

situação. Cobro explicações para a população Itapirense. Gostaria que o líder do prefeito 

disponibilizasse alguma opinião. Os moradores do Istor Luppi querem respostas. Gostaria 

que cada vereador opinasse. Subir nesse plenário para somente falar das melhorias, é fácil. 

Quero ver falar sobre os problemas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. O assunto que me trás a esta 

tribuna faz referência a Associação Pétalas de Rosa. Foi um projeto de minha autoria a fim 

de que seja declarada de utilidade pública, tendo em vista a prestação de serviço que é 

realizada nesta cidade. As pessoas acometidas pelo câncer são atendidas por esses 

importantes profissionais. É um trabalho grandioso e muito importante para essas pessoas 

enfermas. É uma forma de buscar novos recursos para atender os anseios da população. O 

projeto será votado na data de hoje. Conto com o apoio de todos os vereadores. Outro 

assunto faz referência às vias que estão sendo recapeadas. As ruas foram elencadas pela 

atual administração. Vale ressaltar que todas as vias do José Tonolli serão asfaltadas. 

Graças a uma parceria as vias serão asfaltadas em breve. Estive visitando os bairros de 

Eleutério e Barão e vou reivindicar as melhorias que a população necessita. Para tanto, fiz 

algumas indicações alegando as principais necessidades da população. Outro assunto faz 

referência aos 15 anos do Banco de Leite. Lembro-me da formação do Banco de Leite onde 

vários profissionais da área marcaram presença. É um importante trabalho realizado em 

prol aos cidadãos. São 15 anos de existência. Deixo registrado os meus parabéns a todos 

que atuam naquele setor. Outro assunto faz referência ao trânsito de uma via pública 

situada no bairro do Cubatão. É uma reivindicação dos moradores daquela localidade. Seria 

a Rua Alfredo Bueno e José Rosário. Estarei reivindicando ao setor competente para que as 

medidas sejam concretizadas. Os moradores tem uma enorme dificuldade em retirar os 

veículos da garagem. Estudos devem ser realizados em relação a transformação da via em 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente vou abordar um assunto em 

que o Dr. Rafael citou sobre o término do período integral. Na verdade não é isso o que 

aconteceu. Em virtude das novas construções dos prédios situados no José Tonolli o 

número de salas de aula praticamente dobrou. A Prefeitura tem que garantir o ensino 

regular. Foi o que foi feito. Com o número dobrado em relação as salas de aula, o espaço 

físico ficou ineficiente. Necessitou-se de uma adequação. Porém, isso não quer dizer que o 

período integral foi finalizado. No sistema Prodesp consta as salas de aula em período 

integral. Todos podem consultar. Está sendo providenciado um novo local. Tão logo a 

Prefeitura estará regularizando essa situação. O importante é que todas as ruas do José 



Tonolli serão asfaltadas. O período das chuvas acabou e as obras vão continuar. Todas as 

ruas do José Tonolli, sem exceção, serão asfaltadas. Por sinal, existe uma emenda de 

autoria do Deputado Barros Munhoz, na qual trás mais R$ 600.000,00 para recapeamento. 

Além de tudo isso, senhor presidente, esta Câmara ainda não se pronunciou em relação ao 

que está acontecendo no Brasil. Tivemos a suspensão do Pequeno Expediente em sessões 

anteriores e não conseguimos nos pronunciar sobre o andamento do Brasil. É uma situação 

muito importante. Estamos no furacão político e na maior vergonha política. A maioria dos 

políticos é rotulada como pessoas corruptas. Todos estão sofrendo. A Dilma tomou uma 

atitude totalmente descabida para salvar o ex-presidente da República. Quero chegar a essas 

circunstâncias pelos atos que acontecem nesta Casa. Esta Casa está inteiramente ligada no 

que acontece no cenário federal. Vemos, por exemplo, o Toninho Bellini pré-candidato a 

prefeito de Itapira. Ele é intimamente ligado ao Ministro Kassab. O Kassab é intimamente 

ligado com a Dilma e todo sistema corrupto. Esta Casa não deixa de falar sobre essa 

situação. Com muito espanto vi o desligamento do vereador Marcos Paulo do PRB. Esse 

partido está abandonando a Dilma. Fico mais espantado quando vejo a filiação do vereador 

César ao PSD do Kassab. É um partido intimamente ligado a corrupção do país. Suportar a 

pressão do PT é difícil. Apenas mudaram as moscas. Aquilo que está embaixo continua a 

mesma coisa. Então, senhor presidente, vejo que a influência do Governo Federal acaba 

atingindo todas as esferas, inclusive o governo municipal. Aquela política feita pelo Lula, 

Dilma e seus Ministros está sendo implantada em nosso município através do Toninho, 

César e seus companheiros. 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 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 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 SG-DAO 

nº 085/2016. Senhor Presidente, Através do presente, solicito a retirada do Projeto de Lei nº 

021/2016 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de imóveis, 

permutar áreas Municipais, e dá outras providências, para melhores estudos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0021/2016.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a alterar a destinação de imóveis, permutar áreas Municipais, e dá 

outras providências. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo 

mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 

0022/2016.- Em que o Sr. Décio Da Rocha Carvalho, Carlos Alberto Sartori e Joilson 

Batista Militão da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 



Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Queria informar a esta presidência 

sobre a decisão proferida pelo TJ em relação a Comissão Processante, na qual investiga o 

vereador Marcos Paulo da Silva. Por decisão do TJ sobre um agravo, possibilita a retomada 

dos trabalhos da Comissão Processante expedida pelo relator Magalhães Coelho. Portanto, 

somente a título de informação, foi deferida a decisão da continuação dos trabalhos 

investigativos relacionados ao vereador Marcos Paulo da Silva. Obrigado.” 5º) Projeto de 

Lei nº. 0023/2016.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Institui no Calendário do Município de Itapira "O Encontro 

de Carros Antigos". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0024/2016.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o funcionamento de semáforos, no 

período compreendido entre vinte e duas horas e trinta minutos e cinco horas, no município 

de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de 

Lei nº. 0025/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação 

de imóveis, permutar áreas Municipais, e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 

aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 26/2016.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

04/2016.- 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 04/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o Artigo 1º 

da Lei Complementar nº 5.232, de 12 de fevereiro de 2014", 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 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 27/2016.- Ao Projeto de Lei nº 19/2016.- 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 19/2016, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Altera o “caput” do artigo 2º da Lei nº 5.471, de 21 de 

dezembro de 2015", 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 22 de 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 28/2016.- 

Ao Projeto de Lei nº 20/2016.- 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 20/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de imóveis localizados no 

Distrito Industrial Hermelindo Ruete de Oliveira", 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 22 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. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Durvalina Molinari da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Consorti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0083/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Martins. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Pierina Olbi Godoy. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

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

0085/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Alves Gouvêa. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio 

Nogueira de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. João Mariano Alves Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

de Pesar nº. 0088/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Octávio Camargo Araújo. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Fernando Jollo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0090/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdir Simonetti. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Ramos de Souza. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 22º) Requerimento nº. 0063/2016.- 

Oficiar o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, para que tome providências em relação a 

quadra de esportes "Irma Nicoletti", em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento nº. 

0064/2016.- Oficiar o Secretário Municipal de Obras, solicitando providências em relação 

ao muro da Escola Joaquim Vieira que faz divisa com a casa do Sr. Sebastião Hamagutti. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 24º) Requerimento nº. 0065/2016.- Voto de Congratulação com a Usina Nossa 

Senhora Aparecida, na pessoa do diretor Arlindo Tarmelini Junior, pela campanha de 

prevenção contra queimadas criminosas. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) Requerimento nº. 

0066/2016.- Requer oficiar a Mesa Diretora da Câmara, solicitando informações quanto à 

previsão para realização de concurso público objetivando o preenchimento dos novos 

cargos criados no Poder Legislativo. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) Requerimento nº. 0067/2016.- Voto 

de Congratulação com o Banco de Leite do Hospital Municipal de Itapira, pelos 15 anos de 

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

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0068/2016.- Voto de Congratulação 

com o Rotaract Club de Itapira, na pessoa do presidente Mário Porto, pelas comemorações 

da Semana Mundial do Rotaract. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

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



0069/2016.- Voto de Congratulação com o novo Bispo da Diocese de Amparo Dom Luiz 

Gonzaga Fechio. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse requerimento congratula com o novo bispo da 

Diocese de Amparo Sr. Dom Luiz Gonzaga Fechio. Peço o voto favorável de todos os 

vereadores. O bispo tem a responsabilidade de gerenciar várias paróquias. Cada católico 

deve ajudar no que for possível. Parabenizo o novo bispo e que Deus lhe abençoe. Peço o 

voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 0070/2016.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, para que informe esta Casa de Leis, sobre a situação dos 

aparelhos de Raios-X do Hospital Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria imensamente 

que cada vereador analisasse a situação. Devemos discutir abertamente a situação que o 

Hospital Municipal vem passando. Ter um aparelho de raios-X quebrado há mais de um 

ano, não tem justificativa. Se esse aparelho está quebrado, acredito que os outros dois ficam 

sobrecarregados. Pode acontecer a queima da ampola. É um tipo de serviço que funciona 24 

horas por dia. O Hospital Municipal atende muitas emergências. Gostaria que o setor 

competente disponibilizasse uma posição adequada para os cidadãos itapirenses. Muitas 

pessoas necessitam desse tipo de serviço. Temos casos de parente de vereador que sentiu na 

pele na última sexta feira. É um grave problema. São cobranças que não deveriam estar 

acontecendo. Falar que está sendo investido 27% do orçamento da cidade somente no setor 

da Saúde é muito fácil. Possuir um aparelho quebrado há mais de um ano, em minha 

opinião, é inaceitável. Não tem coerência em relação as prioridades. 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 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação 

nº. 0062/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao Departamento de Defesa Civil, que 

promova uma ampla vistoria na estrutura da ponte que dá acesso ao bairro da Ponte Nova. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 31º) Indicação nº. 0063/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, gestões junto ao 

Governo Federal, objetivando a disponibilidade de recursos para a reforma da ponte de 

acesso ao bairro da Ponte Nova. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 0064/2016.- Sugere denominar 

rua ou praça pública de nossa cidade de Mauro Xavier de Souza. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 

0065/2016.- Sugere reparos no sistema elétrico da praça central de Eleutério. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) 

Indicação nº. 0066/2016.- Sugere ao Secretário Municipal de Defesa Social, estudos para 

disciplinar o trânsito na Rua Alfredo Bueno, no Cubatão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 



de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 

0067/2016.- Sugere reparos no calçamento da Rua Joaquim Vieira, em Eleutério. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Indicação nº. 0068/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para reforma da quadra 

poliesportiva da Escola Joaquim Vieira, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 

0069/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, a liberação das imagens do vídeo monitoramento para 

acesso através de aplicativo do celular. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

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

0070/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a Secretaria Municipal de Educação, 

estudos objetivando transferir o laboratório de informática "José Benedito de Paula" para o 

Centro Comunitário de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 0071/2016.- Sugere poda 

drástica ou retirada de uma árvore na Av. São Paulo, defronte o antigo CRAS da Vila Ilze. 

Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 40º) Indicação nº. 0072/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos e gestões 

objetivando uma melhor destinação para o prédio do antigo CRAS da Vila Ilze. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 0073/2016.- Sugere reparos ou operação "tapa buracos" na 

Rua Sergipe, defronte o numeral 66, no Jd. Raquel. Autoria. Pedro Tadeu Stringuetti. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

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

0074/2016.- Sugere recapeamento asfáltico na Rua Santa Stefanini, no Jd. Guarujá. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 43º) Indicação nº. 0075/2016.- Sugere recapeamento asfáltico na Rua 

Brigadeiro Tobias, no Centro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Indicação nº. 0076/2016.- Sugere implantação 

de ponto de ônibus coberto na Av. Getúlio Vargas, próximo ao Condomínio do Ipesp. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 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: 45º) AIPA Itapira: Informações sobre a formação do novo 

conselho de administração. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

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 004/2016.- Altera o 

Artigo 1º da Lei Complementar nº 5.232, de 12 de fevereiro de 2014. Autoria: José 

Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 04/2016. 

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

Aparecido Jamarino 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 04/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

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

Lei nº 0017/2016.- Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO PÉTALAS DE ROSA. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 17/2016. Aprovado 

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

Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 

discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 

acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 

votação o Projeto de Lei nº 17/2016. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo a 

todos desta Casa de Leis pela aprovação desse projeto. É muito importante essa situação 

para a Associação Pétalas de Rosa. Esse tipo de trabalho é muito importante. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0019/2016.- 

Altera o “caput” do artigo 2º da Lei nº 5.471, de 21 de dezembro de 2015. 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 19/2016. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0020/2016.- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a destinação de imóveis localizados no 

Distrito Industrial Hermelindo Ruete de Oliveira. Autoria: José Natalino Paganini. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vou deixar 

claro o meu ponto de vista. O meu voto vai ser favorável, mas não deixaria de fazer 

comentários com relação a algumas medidas dessa administração. É preocupante. Acho que 

o caráter e o alcance desse projeto de lei são importantes, mas uma das bandeiras do 

prefeito seria o aumento dos distritos industriais. Talvez, ao longo desse período, deveriam 

procurar uma área que não fosse distrito industrial. Estamos no último ano de mandato do 

prefeito municipal. Essas áreas estão sendo destinadas para loteamento habitacional. Até o 

momento somente criou-se minhoca. Qual plano de governo do Paganini atrai as novas 

empresas? O Barão, Eleutério, dentre outros setores, clamam por novas indústrias. Fico 



preocupado porque o alcance social é importante, mas está desafetando uma área industrial. 

Os moradores do Barão necessitam da ampliação de indústrias. Fala-se que a situação do 

país não é favorável, mas duas análises devem ser feitas e interpretadas friamente. Não 

conseguiram trazer indústrias para esses distritos. Seria o primeiro ponto. Fala-se em 

alcance social, mas por que essas medidas estão sendo feitas somente no último ano de 

governo do prefeito? Muitos moradores que pagam aluguel poderiam estar em suas casas 

próprias. Não vou falar com relação ao que ocorreu há três semanas no Barão. Não vou me 

indispor com vereador ou com o prefeito, mas, nesse sentido, a situação deve ser analisada. 

No último ano de governo o prefeito não consegue justificar o porquê de não ter trazido 

novas empresas para esse distrito. Falando em cunho social, por que ele não tomou esse 

tipo de iniciativa no começo de seu mandato? A população deve analisar essas decisões. 

Voto favorável, mas tenho o direito de tecer essas críticas nesse momento. Obrigado.” A 

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

noite a todos. Devemos fazer uma análise rigorosa. Quando se fala em momento 

econômico, colide com o requerimento da Daico. Tive a oportunidade de ir a fundo sobre a 

situação. A análise econômica do país é calamitosa. É como falei no Pequeno Expediente. 

Atualmente temos uma presidenta que não responde pelo cargo de presidente. Temos um 

ministro que teoricamente é o presidente, mas não pode assumir como ministro. Temos 

uma dança e uma migração de agentes do próprio partido da presidenta para outros 

partidos. Temos, de forma geral, a enganação de outro eixo feito em nosso país. Temos um 

partido chamado PSD criado pela presidenta para tentar desestabilizar o PMDB... O nobre 

vereador está sem representatividade partidária nesta Casa. Em teoria a cadeira é do 

partido. O senhor sabe muito bem disso. Chegando à situação do país, a falência do sistema 

econômico e político é notória. Quando falei da Daico, tive a oportunidade de conversar 

com o André Mathias, gerente da empresa. Ele salientou que a empresa preferiu Itapira e 

fechar uma unidade situada no Estado de Minas Gerais. É uma multinacional. O vereador 

falou sobre a preocupação política. Estou explicando. Acho que o senhor não conhece a 

realidade do país. O senhor não está compreendendo o que está acontecendo. O senhor tece 

críticas ao município sem ver a realidade do país. A partir do momento que o senhor 

compreender o que acontece com a nação, você compreenderá o que está acontecendo no 

município. Se o senhor não tem senso político, acredito que o senhor não deveria estar aqui. 

Estou no Brasil. Se o senhor ouvir minhas palavras, acredito que o senhor vai compreender. 

O senhor deve ter humildade em ouvir. Garanto ao senhor que você vai aprender muita 

coisa. Itapira é um ponto privilegiado para a empresa Daico. É uma forma de manter as 

diretrizes da empresa. Nesse ponto vamos chegar ao Barão. Realmente não está fácil para 

ninguém. Trouxemos a Jampac, Art. Móveis, Valiseré... Por que a gestão anterior permitiu 

a saída da Nogueira? Tínhamos uma empresa com mais de 600 funcionários. Na época era 

o melhor momento econômico do país. Os sistemas econômico e inflacionário estavam na 

melhor situação possível. Tínhamos inflação de 1,5% ao ano. Naquele momento Itapira 

perdeu muitas empresas. Na época perdemos mais de 1.000 postos de trabalho em nossa 

cidade. Deveriam criar postos de trabalho e não extingui-los. Na época jorrava dinheiro na 

República Federativa. Nada foi aproveitado. O Governo Estadual não recebeu nenhum 

ofício de solicitação. Atualmente o país passa por uma enorme dificuldade econômica. A 

busca por empresas não está fácil. Obviamente que a vinda de casas populares não é ruim. 



A localização geográfica é boa. Não é uma área distante de outra área habitacional. Ela é 

colada. Simplesmente estamos fazendo uma readequação de área. Todos sabem da 

necessidade dessas casas. Ninguém vai divergir que a vinda é benéfica. Jamais entraria 

nesta seara política para discutir um projeto desse porte, mas tenho que elucidar toda a 

situação para falar da conjuntura e da dificuldade de trazer empresas. Na verdade, estamos 

discutindo a vinda de casas populares. É um beneficio. Por mais que existam críticas, está 

sendo feito. O importante para a população é a vinda dessas casas. Temos um dos homens 

mais importantes do país e da conjuntura do Estado de São Paulo. Seria um dos principais 

mentores políticos. Seu nome é Barros Munhoz. Acho que é um dever dele opinar sobre as 

situações de nossa cidade. Ele ama esta cidade. Todos sabem que toda semana ele está 

presente nesta cidade. Ele está nesta presente nesta terra amada. Se existiram divergências 

ou não, se o prefeito fez uma situação ou outra, o importante é que tenhamos pessoas para 

pedir opinião. Muitas vezes temos a coragem de resolver os problemas. Que cidade não 

gostaria de ter um deputado como o Barros Munhoz? Basta pegar os valores das verbas 

estaduais destinadas a Itapira e comparar com as demais cidades de nossa região. Vocês 

vão tomar um susto. Itapira recebe o dobro de verbas estaduais. Foi uma pessoa que foi 

prefeito desta cidade por duas vezes. Foi deputado 4 ou 5 vezes. Vale ressaltar que também 

foi Governador do Estado de São Paulo e Ministro do Itamar Franco. Ele tem todo o direito 

e dever de nos guiar e levar para o caminho correto. Logicamente que críticas vão existir, 

mas a coragem do prefeito Paganini e daqueles que estão junto sempre estará presente. 

Começamos a discutir uma política corriqueira. A grande verdade é que mais um benefício 

para a cidade será concretizado. Até concordo com as críticas do Dr. Rafael, mas vamos 

deixar de lado o âmbito político. É isso que interessa. A população quer ser beneficiada. 

Com a aprovação destas casas e a vontade de nossos governantes, tudo será concretizado. 

Vamos deixar essa política do quem mandou ou deixou de mandar. Vamos trabalhar em 

prol a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael 

Donizete Lopes: Há duas semanas fiz uma pergunta ao líder do prefeito, mas ele não 

respondeu. Não imaginava que seria esse o momento para cobrar novamente a posição dele. 

Fico imensamente preocupado porque o prefeito Paganini foi duramente criticado pelo 

Deputado Barros Munhoz com relação à política que foi feita nas casas do projeto anterior. 

Esse projeto somente está dando entrada porque ouvi atentamente a fala do deputado e foi 

cobrança dele. Fica difícil, Dr. Maurício. O senhor tem que tomar uma posição. Você 

defendendo o Barros Munhoz, o senhor vai ao contrário ao prefeito. Cabe ressaltar que o 

senhor é líder dele nesta Casa. Vejo que a administração municipal está sem comandante. 

Está igual o Titanic, ou seja, vai afundar. O Barros Munhoz cobrou e viu. Por que o prefeito 

Paganini não fez isso antes? É preciso levar um puxão na orelha e levar um corretivo para 

somente depois acordar? O senhor é líder do Paganini nesta Casa. Ou o senhor defende um 

lado ou defende o outro. É o meu ponto de vista... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Com toda tranquilidade vou lhe responder. Temos um dos 

maiores deputados do Estado de São Paulo e uma das maiores figuras políticas do Brasil 

em nossa cidade. Temos um prefeito que tem a hombridade e a coragem de acatar as 

colocações desse deputado. Difícil é o prefeito que não tem a coragem de, ao menos, enviar 

um ofício solicitando verbas. Foi o que aconteceu com o Toninho Bellini em relação ao 



Deputado Barros Munhoz. Então, a minha posição não é Barros Munhoz ou prefeito José 

Natalino Paganini, mas sim o que os dois querem ao mesmo tempo. Seria o bem estar da 

população. Obrigado... Continuando o orador: Esse projeto de lei refere-se a uma área 

industrial. Ela passará a ser residencial. Espero que as empresas que estão ao lado não 

sejam prejudicadas futuramente. É uma área muito movimentada. Muitos ruídos são 

produzidos pelas empresas. Será que não haverá nenhum problema quanto a isso? Espero 

que a Prefeitura tenha analisado esse ponto de vista para não prejudicar a população no 

futuro próximo. Maurício, nós conhecemos a área. Tirei fotos naquela localidade quando 

fazia parte do governo Paganini. A propaganda propagada foi que aquele local seria um 

enorme polo industrial. Algumas empresas não estão fornecendo empregos em nossa 

cidade. Espero que a empresa responsável em construir barracões fique atenta em relação as 

residências. Gostaria que a população fosse beneficiada com um loteamento, mas para isso 

existe uma enorme fase de estudos. Espero que esse projeto de lei atenda a população 

itapirense e não a prejudique no futuro próximo. Vou votar favorável ao projeto, mas 

espero que não aconteça nenhum tipo de problema no futuro. A elaboração de um parecer 

por uma empresa competente no setor seria muito plausível. Falo isso porque somente a 

comissão desta Casa exarou o parecer. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. São duas 

situações. Uma delas é que estamos discutindo política e esquecendo a necessidade da 

população. Queria relembrar o vereador Marcos Paulo que não tem o parecer jurídico por 

escrito, mas os vereadores se reuniram junto ao prefeito. O Secretário Jurídico participou e 

disponibilizou suas explicações. Concordo com o senhor que não tem por escrito, mas a 

situação foi bem explicada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: 

Baseado nas regras essa situação não pode acontecer. O documento deveria ser enviado 

junto ao projeto. Por esse motivo levantei essa situação... Continuando o orador: Somente 

estou respondendo a uma colocação de sua autoria. A situação foi bem analisada. Outra 

situação que gostaria de salientar é que existe a necessidade de indústrias e moradias. O 

bom de tudo isso é a questão da flexibilidade. Existe a possibilidade de disponibilizar 

moradias para a população itapirense. Uma área deve ser disponibilizada. Por esse motivo 

aconteceu essa situação. Cabe ressaltar que outra oportunidade pode aparecer a qualquer 

momento. O importante de toda essa discussão é a possibilidade dos cidadãos itapirenses 

conseguir as suas moradias. Muitos pagam aluguel. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 20/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Como já falei anteriormente, ressalto que a Câmara 

Municipal é um Poder independente. Por esse motivo existe a necessidade da contratação 

de um assessor jurídico nesta Casa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Votei favorável sim. Caso ocorra algum imbróglio 

futuramente deixo claro que votei pensando na população do Barão. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Não tenha dúvida 

quanto a isso, doutor. Caso exista alguma divergência no futuro em função do que falei, não 

tenha dúvida que serei o primeiro a cobrar. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Apesar das divergências desta Casa, acredito 

que todos votaram em prol a população. É isso que esta Casa deve fazer, ou seja, deixar 



algumas discussões desnecessárias para votar em prol da população. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns a todos que 

votaram em prol ao projeto. Acho que a população carece de moradias populares. É o 

direito de todos possuírem suas casas próprias. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 31/2016. Aprovado por 

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

parabenizar o meu amigo Butti. Tenho presenciado a sua luta diária. Parabéns e que Deus 

lhe abençoe. Você é merecedor desse voto de congratulação. Obrigado.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabéns pelo livro, Butti. Faço 

das palavras do Tuia as minhas palavras. Parabéns pelo trabalho. Isso ficará registrado em 

nossa cidade. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS 

APARECIDO JAMARINO: “Queria parabenizar o Butti. É uma pessoa que conheço há 

muitos anos. A primeira vez que nos vimos foi no ano de 1980. Parabéns pelo trabalho.” A 

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

“Queria parabenizar o Butti. Quero ler seu livro. O tema já é emocionante. Imagina o 

conteúdo. Parabéns pelo trabalho.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Parabenizo-o pelo importante trabalho. Não o conheço há 

muito tempo, mas já admiro seu trabalho. Você tem um enorme cuidado com sua filha. É 

uma pessoa que ama, cuida e não mede esforços para cuidar da família. Parabéns.” A 

seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Queria dizer a você, Butti, que seu trabalho é 

muito importante para a nossa cidade. Parabéns e que Deus lhe abençoe.” A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Butti, quero pedir desculpas por 

não marcar presença no evento. Haviam compromissos anteriormente agendados. Parabéns 

pelo trabalho. Que Deus lhe abençoe.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0042/2016.- 

Voto de Congratulação com o empresário Sr. Camilo César Galizoni Bertini, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 22 de fevereiro. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 42/2016. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0043/2016.- Voto de Congratulação com o ex Prefeito 

Sr. José Roberto Barros Munhoz, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 10 de março. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 43/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da 



Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 0046/2016.- 

Voto de Congratulação com o casal Sr. Vanderlei Messias da Silva e Sra. Neusa de Souza, 

pelas comemorações de Bodas de Prata. Autoria: César Augusto da Silva. 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 22 de 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0047/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 

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

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

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 47/2016. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0048/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações 

sobre a indicação n° 182/15, que sugere poda de árvores na Rua Luiz Destro, no bairro 

Della Rocha III. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 48/2016. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 0049/2016.- Requer ao Prefeito 

Municipal, informações sobre o contrato com a empresa G2 Filmes Ltda. Autoria: Marcos 

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

SILVA: “Peço o apoio de todos os vereadores. É uma forma das informações chegarem às 

nossas mãos. A contratação passou de R$ 70.000,00. É um valor muito alto. Informações 

detalhadas devem ser disponibilizadas a respeito do assunto. Esta Casa possui sistema de 

gravação e edição de mídias e acredito que não chega nem perto desse valor. Não tenho 

nada contra a empresa, mas queria saber o detalhamento desse tipo de serviço. Obrigado.” 

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

em única votação o Requerimento nº. 49/2016. Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores 

Srs. Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0050/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para 

que informe esta Casa de Leis, as mudanças da empresa Daico em Eleutério. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 50/2016. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0051/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal 

de Saúde, para que informe esta Casa de Leis, se o HM disponibiliza uma ambulância para 

transporte noturno de pacientes de Eleutério. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. 

Estive na Secretaria da Saúde para ver a reclamação dos pacientes com referência ao 

transporte no horário noturno. Quando o paciente necessita de transporte para retornar a sua 



residência situada no bairro rural, acredito que ele tem o direito de ser levado. Foi me 

passado um ofício dizendo que eles têm horários estabelecidos para transportar os pacientes 

às suas devidas residências após as 00:00 horas. O ofício é bem claro quanto a isso. A 

pessoa que passa por atendimento merece ser conduzida até sua residência caso não possua 

meios de transporte próprios. Isso é uma questão de segurança. Obrigado.” Não havendo 

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

votação o Requerimento nº. 51/2016. Rejeitado menos 3 votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 0061/2016.- Voto de 

Congratulação com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Judiciário, na pessoa do 

Juiz Dr. Sérgio Fernando Moro, pela brilhante condução das investigações contra a 

corrupção no Governo Federal, popularmente conhecida como Operação Lava Jato. 

Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 61/2016. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 0062/2016.- Moção de Repúdio 

ao Prefeito José Natalino Paganini pelo perdão da dívida ativa envolvendo a servidora 

Cristina Moro no valor aproximado de R$ 1,8 milhões. Autoria: Bancada Oposição. A 

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

todos. Atualmente o município emprestou mais de meio milhão do programa Desenvolve 

São Paulo para recapeamento asfáltico. Cabe ressaltar que a municipalidade deveria receber 

mais de um milhão em dívidas. O município já emprestou dinheiro para comprar carros, 

caminhões e maquinário. Devemos colocar na ponta do lápis. Quanto o município já 

emprestou e quanto poderia ter economizado? A justiça já havia condenado, mas acabaram 

isentando. Por que a isenção? Votei favorável e assinei junto ao Juiz Sérgio Moro. Queria 

que ele estivesse vendo essas coisas. O município perdoou uma dívida onde o dinheiro 

entraria nos cofres públicos. Esse dinheiro estava documentado, mas não foi registrado. 

Acho que não podemos aceitar uma situação desse porte. Caso votarem contra a matéria, 

acredito que também estarão sendo contra o voto direcionado ao Sérgio Moro. Ele vem 

investigando as atrocidades que vem acontecendo. Parabenizamos o serviço que ele está 

desenvolvendo, mas no município de Itapira aconteceu o perdão de uma enorme dívida. A 

Prefeitura abriu mão do processo. Não houve nenhum tipo de perseguição política. O Poder 

Judiciário condenou esse tipo de ato. Antes de chegar ao terceiro julgamento acabaram 

retirando o processo. Quantas famílias poderiam ser beneficiadas com esse dinheiro? A 

crise afetou milhares de cidadãos. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado.” 

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

noite a todos. Discordo veementemente do vereador Marcos Paulo. Pelo visto ele não 

conhece a lei. A lei de uma comissão que monta um processo administrativo disciplinar 

especifica que os funcionários sejam efetivos. Dentro do processo da Cristina Moro os 

integrantes eram comissionados. Eles eram funcionários colocados pelo Toninho Bellini. 

Quero falar que esse tipo de política era feita pela administração anterior. Muitos acham 

que o Toninho Bellini foi bom. É o tipo de política que engana pessoas idosas. É o tipo de 



político que vende concessão pública. Exemplo disso é o problema relacionado a empresa 

Itajaí. Existem muitas reclamações. Foi por causa da fraude que Toninho Bellini e os outros 

possivelmente enfiaram dinheiro no bolso à custa da população. Esse é o tipo de política 

que Toninho Bellini sabe fazer. É uma política suja, podre e de ódio onde quer cassar 

pessoas de toda e qualquer forma. A Cristina realmente foi perseguida. O tipo de política 

que o Toninho fez para tentar pegar a Cristina, o Sandro e o Fifo é essa. É a mesma sujeira, 

ou seja, o Kassab, o Lula e o Toninho. Estão todos no mesmo saco. É por isso que eles 

foram para esse lado. O vereador César, meu primo, foi para o lado do Lula, do Kassab e do 

Toninho Bellini. É esse o tipo de política suja. Não aguentam ouvir a verdade. A verdade 

dói. A pior coisa que tem não é enfrentar o problema, mas sim virar as costas para ele. 

Sabem que a sua saída para o outro lado significou a venda da alma da política dele para o 

Toninho Bellini. Voltando a dívida de 1,8 milhões, repúdio o Toninho Bellini pelos atos 

covardes feitos contra o vereador Carlos Alberto Sartori, além de outras pessoas. Alguns 

vereadores vão vir a esta tribuna para dizer que foram perseguidos nesta gestão. Nunca vi a 

Fernanda Venturini cobrar R$ 15.000,00 de paciente. Sabemos que hoje aconteceu uma 

audiência na Delegacia de Mogi Guaçu onde dois vereadores desta Casa foram intimados a 

prestar esclarecimento de possível peculato, ou seja, cobrar dentro de ambiente público, 

além de formação de quadrilha. Existem indícios e situações. Isso não é mentira. A 

imprensa pode verificar essa situação. Hoje foi feito um depoimento disso... A seguir, pela 

ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vereador, o 

senhor tem certeza que foi realizado esse depoimento? O senhor está afirmando... 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “A denúncia é muito séria. Entendo a sua 

preocupação. Não sei se realmente os senhores foram depor. Sei que foram intimados... 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Está saindo fora do contexto. Requeiro cópia da mídia 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Ninguém foi até Mogi Guaçu, vereador. O senhor tem que 

pegar o Jornal Oficial do Município porque o prefeito revogou todo o processo 

administrativo... Na última sexta feita o prefeito revogou. Então, o senhor está 

desinformado. Não fui a Mogi Guaçu na data de hoje. Somente para acalmar o senhor, pois 

você está fora de órbita, informo-lhe que não fui a Mogi Guaçu. O senhor mente. Além de 

não falar a verdade, o senhor mente. O prefeito anulou o processo administrativo. O senhor 

e o prefeito não estão em concordância. O senhor me acusar de R$ 15.000,00 de uma 

suposta cobrança, agora o senhor está faltando com a verdade. O prefeito anulou na sexta 

feira. O senhor está faltando com a verdade. O senhor está me acusando de um ato onde o 

seu prefeito anulou na sexta feira. O senhor está fazendo uma acusação inverídica contra a 

minha pessoa. Tenha postura, vereador. A declaração do senhor é clara. O senhor fez uma 

afirmação dizendo que fomos a Mogi Guaçu. O senhor está fazendo uma acusação de uma 

suposta cobrança na qual o prefeito, na última sexta feira, anulou o ato. O senhor está 

fazendo uma acusação que não existe. O que o senhor está dizendo vira contra o senhor... 

JULIANO FELICIANO: “Gostaria, senhor presidente, como presidente da Comissão de 

Ética, a suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente 

suspende a sessão por 10 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após 

verificação de quórum, o Sr. passa a palavra ao Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Conforme acordo feito com o presidente da Comissão de Ética, 



juntamente com o vereador Rafael, e em virtude de não ter a certeza onde os dois 

vereadores estiveram na presente data, retrato-me sobre o fato onde disse que os dois 

estavam prestando depoimento na Delegacia de Mogi Guaçu. Isso se deve por não ter 

certeza dos fatos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Acho que estamos aqui para falar para a população. 

Devemos mostrar para a população tudo o que ocorre dizendo a verdade. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 62/2016. Rejeitado menos 3 votos dos Vereadores Srs. 

César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 0067/2016.- Voto de 

Congratulação com o Banco de Leite do Hospital Municipal de Itapira, pelos 15 anos de 

atividades. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 

Março de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0068/2016.- Voto de Congratulação com o Rotaract Club de Itapira, na 

pessoa do presidente Mário Porto, pelas comemorações da Semana Mundial do Rotaract. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0070/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que informe esta Casa 

de Leis, sobre a situação dos aparelhos de Raio X do Hospital Municipal. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 


