
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de abril 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os alunos da escola Anglo. Sejam bem 

vindos. Recebam toda receptividade desta Casa. Que vocês possam explorar aquilo que é 

de fato. Primeiramente gostaria de parabenizar os envolvidos em relação ao evento 

realizado no último domingo. Foi feito um bingo beneficente em prol ao Asilo. Em nome 

de toda a diretoria, inclusive do Flávio Pavinato, parabenizo todos os envolvidos. Foi um 

importante evento em prol dos mais necessitados. Gostaria de me direcionar a todos os 

alunos presentes. É uma enorme honra recebe-los nesta Casa de Leis. Vocês serão o futuro 

de nossa cidade. Vivemos um momento desfavorável, mas acredito que esse período logo 

chegará ao fim. Políticos estão desencadeando sérios problemas na parte econômica e 

social do país. Esta Casa de Leis representa toda população itapirense. Aqui os votos são 

proporcionais. Os dez vereadores foram eleitos através do voto popular. Alguns vereadores 

receberam mais votos, mas isso não importa, pois o poder de atuação é o mesmo. O peso do 

voto é igual. A atuação de cada vereador é diferente, mas, sem sombras de dúvidas, quando 

houver consenso entre as partes todos serão beneficiados. O nosso interesse é procurar 

melhorar o convívio entre as pessoas. Muitas vezes abrimos amplas discussões, mas sempre 

chegamos a um determinado consenso. Esse consenso é baseado em nossos pensamentos e 

opiniões. O direito de legislar faz parte das obrigações dos vereadores. Temos a obrigação 

de olhar para todos os cidadãos itapirenses. Cada vereador representa um partido político. 

Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Queremos que vocês sempre 

retornem a esta Casa para ficarem interagidos com a política municipal. Obrigado.” A 

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

todos. Venho a esta tribuna para falar sobre os trabalhos que venho desenvolvendo nesta 

Casa. Muitos projetos de lei de minha autoria foram arquivados nas comissões 

competentes. Esses projetos foram elaborados em prol da população. Fiz um pedido de 

desarquivamento. Peço o apoio de todos os vereadores. Caso o projeto seja comtemplado 

por esta Casa de Leis, acredito que o prefeito irá coloca-lo em prática. A população 

itapirense somente tem a ganhar. Queria parabenizar todos os alunos do IESI, Guarda 

Mirim, dentre outros, pela participação do trabalho realizado no Rapa Tudo. Infelizmente 

algumas ruas não foram comtempladas. Peço para que o setor competente retire os entulhos 

dessas vias públicas. Também gostaria de salientar que a colaboração da população é muito 

importante. É uma forma de evitar a propagação da dengue. Itapira somente tem a ganhar 

caso todos colaborarem. Estão jogando muito entulho na parte de trás de uma empresa 

situada na Avenida Brasil. Com as chuvas os entulhos acabam entupindo as manilhas 



existentes naquela via. Peço para que o setor competente fiscalize essa prática danosa à 

população daquela localidade. Outro assunto está relacionado a realização de poda de 

árvores em nossa cidade. Elaborei uma indicação nesse sentido. Peço a colaboração de 

todos. Novamente agradeço a presença dos alunos do Anglo. Quero agradecer os membros 

da Comissão Processante pelo arquivamento da matéria. Essas denúncias foram baseadas 

através da publicação de dois jornais. Seriam o Cidade de Itapira e o Gazeta Itapirense. 

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

“Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os alunos da escola Anglo. Sejam bem 

vindos. Vocês são o futuro desta cidade e desta nação. É bom que ocorra essa interação. É 

uma forma de vocês adquirem mais experiência. É muito importante a força jovem. Os 

vereadores representam a vontade do povo. É muito importante a presença de todos vocês. 

Gostaria de saudar a presença da Janaína Ito e do Mauro Miranda. Agradeço a presença de 

todos. Com referência aos assuntos da pauta, primeiramente gostaria de parabenizar o 

prefeito pela ação realizada pela municipalidade. Seria a operação Rapa Tudo. Essa retirada 

de entulhos continuará em nossa cidade. As vias que ainda não foram comtempladas 

receberão as melhorias nesta semana. A Prefeitura está trabalhando adequadamente. 

Pedimos a colaboração da população. Vamos trabalhar unidos. Tenho certeza que o 

resultado será benéfico para todos os cidadãos itapirenses. Quero registrar o projeto que o 

prefeito enviou a esta Casa onde presta uma justa homenagem ao nosso ex-prefeito Dr. 

David Moro Filho. Denomina a unidade de atendimento médico odontológico com o nome 

deste importante cidadão. É de suma importância porque haverá dentista de plantão. A 

população itapirense foi beneficiada com esse importante setor. Muitas pessoas necessitam 

desse tipo de serviço. O David Moro Filho recebeu uma importante homenagem. Ele 

sempre batalhou em prol da população. Outro assunto é relacionado a minha viagem até 

Brasília. O vereador Carlos Jamarino também esteve presente nesta viagem. Visitamos 

alguns deputados que fizeram emendas parlamentares em prol a Itapira. Essas emendas já 

foram utilizadas pela nossa cidade. O deputado Carlos Sampaio comtemplará nossa cidade 

com mais R$ 300.000,00. Ele me ligou nesta sexta feira para falar sobre esse benefício. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos os alunos do Anglo. 

Muitos jovens são filhos de meus amigos que frequentam a minha residência. A minha 

maior alegria é ver meu neto no meio desse grupo. É importante a presença de vocês. 

Temos a imagem de uma política esquecida. Muitos não querem saber da política e do 

político. É muito pelo contrário. Todos devem ficar interagidos para cobrar os legisladores. 

Quero fazer das palavras do Dr. Rafael, as minhas palavras. Vocês são o futuro de nossa 

cidade. Completando o que o vereador Carlinhos disse anteriormente, estivemos em 

Brasília a fim de buscar novos recursos. O que se fala atualmente é o impeachment. 

Enquanto essa situação não chegar ao fim, acredito que o país ficará parado. Estamos vendo 

nossas empresas parando, assim como o comércio. As coisas não estão acontecendo. Por 

esse motivo todos devem ficar interagidos com a política nacional, estadual e municipal. 

Parabéns a todos. Recebemos um presente do deputado Nelson Marquezelli nesta visita à 

Brasília. Ele nos concedeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 408.000,00 para a 

construção de mais uma UBS em nossa cidade. Esse valor está no trâmite no Tesouro 

Nacional. Queria trazer para vocês o resultado do Banco do Povo no mês de Março. Nesse 



mês de março foram concretizados 11 contratos no valor total de R$ 86.995,00. Sempre 

lembrando que a meta estabelecida no convênio entre o município e o Governo do Estado 

está em 12 contratos ao mês. Nesse mês de 2016 ainda não conseguimos atingir a meta. O 

valor injetado no mercado ultrapassa R$ 200.000,00. O Banco do Povo disponibiliza as 

taxas bem menores em comparação aos bancos comerciais tradicionais. O pequeno 

empreendedor pode conseguir seu valor para atingir suas metas e objetivos. Nesse último 

sábado deveria ter sido realizada a caminhada do autismo, mas em função do número 

reduzido de pessoas apenas foram entregues materiais explicativos aos cidadãos. 

Conversamos com várias pessoas da sociedade. Convido todos os cidadãos para a 

realização de uma palestra no Bairral. Ela ocorrerá no dia 11 de abril, às 20:00 horas. O 

tema será Sinais de Alerta, tirando dúvidas sobre o autuismo. É importante a participação 

de todos. É uma forma de sanar dúvidas sobre o assunto. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

passada ocorreu a prestação de contas da Saúde do último quadrimestre. Foram investidos 

28,7% do orçamento da cidade. A grosso modo, resulta em quase 1/3 do orçamento da 

cidade voltado para a Saúde. Então, estranhamos quando alguma pessoa fica descontente. 

Caso Itapira fosse uma cidade injusta e que priorizasse algumas pessoas em detrimento de 

outras talvez houvesse motivo. Não é isso que ocorre. Todos sabem que quando se favorece 

uma pessoa não se prejudica apenas mais um cidadão. Prejudica toda uma fila de pacientes 

que estão aguardando sua vez. Acho que qualquer governo que viesse a permitir que isso 

acontecesse, não teria condições morais para governar. Como todo bom cristão diz, orai e 

vigiai. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos alunos do Anglo. 

Sempre estaremos com as portas abertas para recebê-los. Gostaria de falar em poucas 

palavras sobre a minha mudança de partido. Fiquei no PSB desde o ano 2000. Ao longo dos 

anos sempre fiquei filiado ao partido. Nunca fiz parte da diretoria. Gostaria de dizer para a 

imprensa que jamais fiz isso. Por esse motivo a imprensa tem que saber o que escreve. 

Jamais mudei de partido. Somente agora mudei de partido. A lei permitiu que eu mudasse 

de partido. Essa lei permite que qualquer um possa mudar de partido. No começo do ano 

procurei um deputado na cidade de Campinas e disse a ele que queria a diretoria do partido. 

Disse que deixaria o partido caso não deixassem a diretoria em minhas mãos. Geralmente o 

partido vai de um lado para o outro e eu sempre acabo entrando no pacote. Sempre fiquei 

no mesmo partido nas últimas eleições. Nos dias atuais faço parte do PTC. Espero fazer um 

importante trabalho. Cerca de 150 pessoas já foram filiadas ao partido. Muitas pessoas 

vieram no pacote. O meu objetivo é fazer o bem para a cidade. Todos os projetos que 

beneficiarão a população de Itapira sempre receberá meu apoio. Fui contra em relação a 

política de alguns projetos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de 

saudar os alunos do Anglo. Em nome do neto do Carlão, gostaria de cumprimentar a todos 

os presentes. Também gostaria de cumprimentar a Janaína Ito. É muito gratificante vê-la 

diante desses alunos. Esse contato com a política itapirense é muito importante. A política 

tem suas peculiaridades. Hoje as palavras mais ouvidas são crise e impeachment. Vivemos 

o momento mais turbulento que a política brasileira já passou. Vale tudo para estar no 

poder. Vale barganhar ministério, tentar fugir da justiça ganhando ministério e tudo mais. É 



um momento de total descrença no quesito política. Há pouco mais de 4 anos a maior parte 

desta Casa não era vereador. Quando você passa a ser um político automaticamente 

ganhamos alguns rótulos. Infelizmente esse rótulo não é muito bem visto. Quero falar tudo 

isso para chegar na importância da política. Outro assunto seria relacionado a operação 

Rapa Tudo. O nosso prefeito Paganini teve uma atitude diferenciada. Houve uma mudança 

no hábito da população em geral. A sociedade foi convocada para ir à luta contra a dengue. 

A sociedade respondeu. Foi um dos maiores eventos de civilidade pública que a nossa 

cidade já engajou. Somente para vocês terem noção, mais de 650 pessoas trabalharam nesta 

operação. Os funcionários públicos trabalharam de graça. As empresas de nossa cidade 

contribuíram através da disponibilização de caminhões, maquinários e mão de obra. 

Obviamente que ninguém esperava tamanha demanda e tanto lixo colocado para fora das 

residências. Ainda estamos trabalhando para recolher esses entulhos. Esse lixo será 

recolhido, separado e direcionado aos locais adequados. Existe a consciência ecológica. 

Está havendo a coleta seletiva. Estou citando o Rapa Tudo porque cerca de 250 caminhões 

de entulho foram retirados de dentro de uma cidade. Esperamos mais 150 caminhões de 

entulho. Quero dizer que nem tudo na política é ruim. A iniciativa, quando bem aplicada e 

gerida, é benéfica a todos. Itapira se uniu contra a dengue. A organização é muito 

importante. Pessoas como vocês são o futuro de nossa cidade. É um trabalho fantástico 

realizado pela Prefeitura. É um exemplo de civilidade e administração pública. 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 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de Março de 2016. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 9ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Março de 2016. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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 ao Relatório da 

Comissão Processante. 3º) Relatório proferido pelo Relator da Comissão Processante, 

vereador Joilson Batista Militão da Silva, constituída para apurar denúncia para abertura de 

processo de cassação de mandato eletivo do Edil Marcos Paulo da Silva. 4º) Ata da 

audiência da Comissão Processante nº 01/2016, realizada no dia 01º de Abril de 2016. 

APÓS A LEITURA DO RELATÓRIO E DA ATA ESTA PRESIDÊNCIA 

ESCLARECE QUE DE ACORDO COM O DECRETO 201/67, VAI COLOCAR EM 

VOTAÇÃO O RELATÓRIO DO VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA, QUE DEU PELO PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 

PORTANTO, PARA PROSSEGUIR OS TRABALHOS DA COMISSÃO 

PROCESSANTE O VEREADOR DEVERÁ VOTAR FAVORÁVEL AO 

RELATÓRIO. PARA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DA COMISSÃO 

PROCESSANTE O VEREADOR DEVERÁ REJEITAR O RELATÓRIO. Não 

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

votação o Relatório. Rejeitado menos duas abstenções dos Vereadores Carlos Aparecido 



Jamarino e Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Relatório da Comissão Processante, o Sr. Presidente passa a leitura do 

Relatório. 5º) RELATÓRIO Nº. 003/2016.- Ata da Prestação de contas apresentada em 

Audiência Pública realizada no dia 30 de março de 2016, no Plenário da Câmara Municipal 

pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º Quadrimestre de 2015. Autoria. 

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

Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo 

mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 

0028/2016.- Em que o Sr. Marcos Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Dispõe sobre a indicação de dívidas provenientes de 

exercícios anteriores nos carnês de IPTU e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. 

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

Pareceres. 7º) PARECER nº. 31/2016.- BIOGRAFIA DO ILUSTRE DR. DAVID 

MORO FILHO. RELATOR : CARLOS APARECIDO JAMARINO. A Comissão de 

Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 

Biografia do excelentíssimo ex-prefeito municipal Dr. David Moro Filho, em face da 

apresentação do Projeto de Lei nº 26/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

denomina de Prefeito David Moro Filho a Unidade de Atendimento Médico e 

Odontológico, localizada no Hospital Municipal. Com a responsabilidade de analisar sob o 

ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 

parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 

ilustríssimo Dr. David Moro Filho. O Dr. David Moro Filho, nascido em Itapira em 16 de 

janeiro de 1938, filho de Davi Moro e Alzira Martinez Moro e casado com a Sra. Marlene 

Aparecida de Oliveira Moro, com quem tem quatro filhos: David, Vitório, Luciana e Ivan. 

Elegeu-se prefeito de Itapira por duas vezes, nos anos de 1983 e a 1988 e 1993 a 1996, 

tendo renunciado em 1994 para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. É 

portanto justa e meritória a homenagem que os Poderes Executivo e Legislativo, com esta 

denominação, prestarão ao estimado cidadão, bem como aos seus familiares. Por todo 

exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 

Projeto de Lei nº 26/2016. É este o Parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 32/2016.- Ao Projeto de Lei nº 26/2016.- 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 26/2016, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Denomina de 'Prefeito David Moro Filho' a Unidade de 

Atendimento Médico e Odontológico", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a 

homenagem que os Poderes Executivo e Legislativo, com esta denominação, prestarão ao 

estimado cidadão David Moro Filho e aos seus familiares, perpetuando seu honrado nome 

na Unidade de Atendimento Médico e Odontológico do Hospital Municipal. 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 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 33/2016.- BIOGRAFIA DO ILUSTRE PAULO PEDRO 

DE ALMEIDA (PEPE) RELATOR : JULIANO FELICIANO. A Comissão de Ética, que 

a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do 

ilustríssimo Paulo Pedro de Almeida, o Pepe, em face da apresentação do Projeto de Lei nº 

90/2014, de autoria do Vereador Marcos Paulo da Silva, que denomina de Pedro Paulo de 

Almeida o campo de futebol do complexo do Betinho, no parque São Francisco. Com a 

responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 

propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 

prestados ao Município de Itapira pelo ilustríssimo futebolista Pedro Paulo de Almeida. 

Paulo Pedro, o Pepê, começou sua carreira nos juvenis da Ponte Preta em 1970, onde foi 

treinado por Ilzo Nery, Mário Juliato, Rubens Minelli e Cilinho, este último o responsável 

por seu ingresso entre os profissionais, em 1971. Paulo Pedro nasceu em Itapira, interior de 

São Paulo, em 04 de abril de 1952 e sua estreia na equipe da Ponte Preta foi marcante, pois 

enfrentou a equipe do Santos no Moisés Lucarelli, diante de Pelé, Edu e outros craques do 

Alvinegro Praiano. O seu nome de batismo é Paulo Pedro de Almeida, mas Cilinho sugeriu 

a mudança, invertendo os dois primeiros nomes, pois já havia outro Paulo na equipe de 

Campinas, onde atuou ao lado de Waldir Peres, Nelsinho Baptista e Teodoro, entre outros. 

Após encerrar sua carreira, pelo Itapira Atlético Clube, em 1987, Paulo Pedro passou a 

trabalhar no setor de esportes da prefeitura de Itapira, onde atualmente é Chefe 

Administrativo de Esporte e Recreação. É casado com Maria de Fátima da Silva Almeida. 

O casal tem três filhos: Juliano, Larissa e Tiago. Juliano e Tiago trabalham com vendas e 

Larissa é professora de educação física. É portanto justa e meritória a homenagem que os 

Poderes Executivo e Legislativo, com esta denominação, prestarão ao estimado cidadão, 

bem como aos seus familiares. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, 

esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Lei nº 90/2014. É este o Parecer. 

DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 34/2016.- Ao Projeto de Lei 

nº 90/2014.- 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 90/2014, de autoria do Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Denomina de 'PAULO 

PEDRO DE ALMEIDA (PEPE), o campo de futebol existente no complexo do Betinho, no 

bairro São Francisco, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento 

de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a homenagem que os Poderes 

Executivo e Legislativo, com esta denominação, prestarão ao estimado cidadão Paulo Pedro 

de Almeida e aos seus familiares, grande futebolista de Itapira, perpetuando seu honrado 

nome no campo de futebol do complexo do Betinho. É este o parecer. A seguir, pela ordem, 

o Vereador Juliano Feliciano miro 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 

14 de novembro de 2014. 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. 0097/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Vicente dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0098/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Lázaro de Oliveira Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

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

0099/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Aparecida Rogatti Silva. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00100/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Antônio Ponces. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

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

00101/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ademar Luiz dos Santos, mais conhecido 

como Belico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Flora Colosso Matheus Palini. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00103/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Terezinha Batista de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00104/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Cândida Batista. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 

Gonçalves de Oliveira. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Neide de Andrade Zanqueta. Autoria. Carlos Aparecido 

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

Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00107/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Severino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 



2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00108/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zulmira Gomes Peres. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00109/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Hilda Proença Pinto, ex Secretária municipal de Educação. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00110/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Geralda Batista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00111/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Reny Avancini Peixoto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 26º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00112/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Lurdes Aparecida de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00113/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Augusto de Paula. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00114/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Aparecido Correa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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. 29º) Requerimento nº. 0080/2016.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Ercy Vieira Caio, pelo transcurso de seu aniversário 

celebrado dia 29 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 0081/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria da Glória Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 03 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 0082/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria das Graças Santos Souza, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento nº. 

0083/2016.- Voto de Congratulação com a ex-primeira dama do município, Sra. Maria 

Aparecida Grassi Rodrigues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 01º de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 0084/2016.- Voto de Congratulação 

com o Promotor de Justiça e Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio (PSDB), 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 31 de março. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 34º) Requerimento nº. 0085/2016.- Voto de Congratulação com o escritor e 

capoeirista Carlos Rufino de Carvalho, o Mestre Pardal, pelo ciclo de palestra sobre a 

cultura afro-brasileira na Europa. Autoria. Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o 

vereador Juliano Feliciano manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 

Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 

0086/2016.- Oficiar o Secretário Municipal de Defesa Social, para que determine a 

instalação das placas denominativas das estradas rurais do Município. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 0087/2016.- Requer ao Prefeito Municipal, estudos e providências para 

compra e substituição dos aparelhos transmissores de TV de Eleutério. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 37º) 

Requerimento nº. 0088/2016.- Requer ao Presidente desta Casa de Leis, informações 

sobre os Projetos de Lei nº 62 e 87/2015, que se encontram parados nas Comissões 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Elaborei esse requerimento a fim de saber sobre a 

situação desses projetos. Como o senhor é o presidente desta Casa, gostaria que 

informações fossem disponibilizadas. Os prazos dos projetos já se esgotaram e nenhum 

parecer foi disponibilizado. Os integrantes das comissões não devem medir esforços em 

relação aos projetos. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 38º) Requerimento nº. 0089/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Doracy Hermenegildo, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 39º) Indicação nº. 0084/2016.- Sugere a 

reurbanização dos arredores da Casa do Pão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0085/2016.- 

Sugere melhorias na estrada que dá acesso aos Bairros Córrego do Coxo e Cardoso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 0086/2016.- Sugere poda de árvores na Rua Embaixador 

Pedro de Toledo, próximo ao Ribeirão da Penha. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 

de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 0087/2016.- 



Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, melhorias na estrada do Condomínio Bilato, bairro dos 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 43º) Indicação nº. 0088/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, determinar a 

EPPO, que realize a coleta de lixo em toda extensão da estrada que serve aos moradores do 

Condomínio Bilato, no bairro dos Pires. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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: 44º) Ministério 

da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM 

215657/2015: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de 

R$ 455.102,19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Vivo: Plano Geral de Metas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: 

Convite para as festividades de inauguração do Super Feirão de Ofertas. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 47º) 12º Motor Rock: Convite para a realização do 12º Motor 

Rock. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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 nº 0090/2014.- Denomina de PAULO PEDRO DE ALMEIDA (PEPE) o 

campo de futebol existente no complexo do Betinho, no bairro São Francisco. Autoria: 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 90/2014. Aprovado em primeira 

votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano 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 

90/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de agradecer a todos os 

vereadores que votaram favorável. O Pepe foi amigo de todos desta Casa. Foi uma pessoa 

que sempre incentivou o futebol. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0026/2016.- Denomina de 'Prefeito David Moro 

Filho' a Unidade de Atendimento Médico e Odontológico. Autoria: José Natalino Paganini. 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 

a todos. Esse projeto que trata na denominação de David Moro Filho é muito bem vindo. 

Foi uma pessoa muito importante para a nossa sociedade. Com toda certeza esse projeto 

será aprovado por unanimidade. Ele sempre dedicou sua vida em prol a sociedade. Ele tem 



um importante legado em nossa cidade. Ele foi para São Paulo muitas vezes para buscar 

novos recursos para Itapira. Verbas para habitação foram disponibilizadas naquela época. 

Importantes bairros como a Penha do Rio do Peixe e adjacências foram construídos. Peço a 

colaboração de todos os vereadores. Itapira ganhou muitos benefícios através da dessa 

pessoa. É uma justa homenagem direcionada ao David Moro Filho. Esse centro que será 

inaugurado trará mais conforto para a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de tecer 

algumas palavras em relação a essa homenagem. É uma homenagem justa. Conheci o Sr. 

David há muito tempo. Como profissional ele deixou um enorme legado em nossa cidade e 

região. Como político sempre procurou atender os mais necessitados. Sou favorável a esta 

homenagem. Que fique eternizado esse Centro Odontológico onde trará mais conforto para 

a população. Não deixaria de mencionar quanto aos casos de urgência na área de 

odontologia. É muito tarde em minha opinião porque em 2013 fiz uma indicação a pedido 

dos populares sugerindo estudos objetivando a implantação do plantão odontológico nos 

finais de semana e dias de semana. (A seguir, o vereador lê a indicação sugerindo estudos 

no sentido de implantar o plantão odontológico.) A matéria foi aprovada no dia 16 de julho 

de 2013. O prefeito deve ter rasgado essa indicação, mas fico feliz por eu ter tomado a 

iniciativa ainda em 2013 e talvez se o Paganini tivesse, ao menos, analisado a situação, 

acredito que a população poderia ter sido beneficiada bem antes. Muitos itapirenses 

poderiam ser beneficiados bem antes. Não tem o que falar. A homenagem ao David Moro 

Filho é merecida, mas o Paganini deveria fazer aquilo que o senhor David fez em seu 

mandato no passado. O Carlinhos Sartori elucidou inúmeros benefícios que a população 

itapirense recebeu. É fato. Caso a minha indicação tivesse sido atendida anteriormente, 

certamente muitas seriam beneficiadas. A culpa é do Executivo, pois os vereadores 

aprovaram a matéria no passado. Estamos em 2016. Mesmo tardiamente, tenho o direito de 

fazer essa cobrança. Não estamos discutindo esse assunto pela primeira vez. Parabéns ao 

Sr. David Moro Filho pela justa homenagem, mas fica registrado o meu puxão de orelha no 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar sobre o 

David Moro Filho. Foi prefeito duas vezes. Era honesto e honrado, principalmente 

corajoso. Se hoje existe um Hospital Municipal em nossa cidade, acredito que foi por força 

desse homem. Ele iniciou os trabalhos. Muito trabalho foi feito. Ele passou por muitas 

dificuldades. Esse homem enfrentou muitos problemas. Itapira foi uma das primeiras 

cidades a possuir o sistema de tratamento de água. Isso é implantação do Dr. David... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: O David Moro Filho foi o 

responsável em transferir os alunos da zona rural para a zona urbana. Lembro-me muito 

bem dessa situação... Continuando o orador: Esse sistema de atendimento trará consigo 

os exames de ultrassom, endoscopia e tudo mais. Isso trará mais conforto para a população. 

Isso é humanização. Teceram críticas nesta tribuna. Gostaria de relembrar algumas 

situações. Em 2013, tanto o Dr. Rafael quanto a minha pessoa, vimos baldes de água em 

alguns setores da municipalidade. A gestão Toninho Bellini deixou o hospital totalmente 

destruído. Entrava água por todos os lugares. O Toninho Bellini não conseguiu gerir aquele 

hospital. Batalhamos muito para deixar o hospital nesta situação. Demorou todo esse 

período porque havia a necessidade de readequação do ambiente. Ocorreram várias 



reformas setoriais. Com a adequação de alguns setores houve a possibilidade da 

implantação desse tipo de serviço. Em momento nenhum se deixou de lado. O Dr. Paulo 

Zelanti sempre batalhou por isso. A gestão anterior deixou muitos problemas. Convido 

qualquer um para dar uma passada no Hospital Municipal. O nosso prefeito fez. Sou 

dentista e posso afirmar que será de grande utilidade. Quantas pessoas poderão ser 

atendidas? Muitas delas. Isso não deve ser tecido com críticas. Trago a informação sobre o 

porquê não foi realizado antes. É comprovada essa situação. Esse centro somente tem a 

beneficiar a população. Tudo está adequado. Os aparelhos e os profissionais estão 

adequadamente em seus locais apropriados. Os pacientes receberão maior atenção. Tenho 

muito orgulho de ver as modificações e tudo o que foi realizado no Hospital. A população 

conhece essas modificações. Aquele espaço será tão digno quanto o David Moro Filho. 

Parabéns e muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 26/2016. 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 nº 26/2016. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 67/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 68/2016. Aprovado por unanimidade. 

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

05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0076/2016.- Voto de Congratulação com o Pastor Presidente da 

Assembleia de Deus Antônio Orcini e com o Diretor da Semadi Pr. Elias Orsini, pela 

brilhante realização do 3º Congresso Unificado e Círculo de Orações. Autoria: Joilson 

Batista Militão da Silva. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de congratular-me com os 

dois autores do requerimento. Seriam os vereadores Joilson e Marquinhos. Acho bastante 

oportuno, Elias, e tenha certeza que foi uma enorme perda para sua família. Você e o 

Toninho realizam um importante trabalho. Deus sempre estará olhando para vocês. Em 

nome do Toninho e do Elias queria parabenizar todos os organizadores da igreja. Parabéns. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Elias, gostaria de tecer algumas palavras. Acompanhei a 



Assembleia durante muito tempo. Conheci você e seu irmão por força da política. Não tinha 

noção de como era grande a história da Assembleia de Deus. O pastor João Orsini é figura 

desbravadora e evangélica em nossa cidade. Toda luta desenvolvida pela igreja é conhecida 

em nossa região. Realmente estou surpreso. É um importante trabalho realizado em nossa 

cidade. O diferencial está dentro desse círculo familiar. O pastor João Orsini foi convertido 

de maneira iluminada. Ele arrebanhou muitas pessoas, inclusive drogados, alcoólatras, etc. 

Ele construiu pessoas dignas e recuperou a vida de muitas pessoas. Parabéns e que Deus 

continue iluminando o caminho de vocês. Parabéns e obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. 

É com muita alegria poder congratular-me com esses homens de bem. Toda essa luta 

começou no ano de 1910 em nosso país. O pastor João Orsini é conhecido em todo o Brasil. 

Admiro muito a humildade do Elias e do Toninho. A bíblia nos diz que diante da honra vai 

a humildade. Queria parabenizá-los pelo importante trabalho que desenvolvem em nossa 

cidade. Parabéns e que Deus ilumine seus passos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

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

Requerimento nº. 76/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero parabenizar o Elias Orsini, assim 

como todos integrantes da igreja Assembleia de Deus. Que continuem fervorosos na fé, 

independente da religião. Devemos sempre pregar o evangelho. Parabéns e obrigado.” A 

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

todos. Nesta oportunidade queria parabenizar o pastor Elias por estar à frente da igreja 

Assembleia de Deus. Também gostaria de parabenizar todos seus familiares. É um longo 

trabalho dedicado a população itapirense. O pastor João Orsini deixou um enorme legado 

para seus filhos. Parabéns e que Deus lhes abençoem. Obrigado.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Queria parabenizar o Elias, assim como todos 

seus familiares. Vocês realizam um importante trabalho em nossa cidade. A igreja do 

senhor é constituída por Deus. Estendo esse voto de congratulação a toda diretoria da 

igreja. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. ELIAS ORSINI: “Boa noite a todos. 

Estou muito emocionado. Agradeço a atenção de todos. Estaremos completando 60 anos de 

dedicação. Meu pai deixou um enorme legado. Somente tenho a agradecer os senhores 

vereadores. Através do amor do João Orsini muitas pessoas foram convertidas. Vamos 

continuar propagando a palavra Deus e resgatando muitas vidas. Amamos o que fazemos. 

Meu irmão faz um importante trabalho. Muito obrigado a todos.” A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Elias, parabéns pelo trabalho que 

vocês realizam. Muitas pessoas conheceram o trabalho que o pastor João Orsini realizava. 

Isso demonstra uma enorme responsabilidade. Parabéns. Vocês são merecedores deste voto 

de congratulação. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Apesar de não 

votar, gostaria de deixar registrado os meus parabéns. Que Deus ilumine seus passos. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0077/2016.- Voto de Congratulação com a Secretaria de 

Promoção Social e a Secretaria da Saúde pela realização do "Projeto Mulher Muito Mais". 

Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 77/2016. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0085/2016.- Voto de Congratulação 

com o escritor e capoeirista Carlos Rufino de Carvalho, o Mestre Pardal, pelo ciclo de 

palestra sobre a cultura afro-brasileira na Europa. Autoria: Juliano Feliciano. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS APARECIDO JAMARINO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 05 de Abril 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. 


