
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 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. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Hoje recebi nesta Casa de Leis um morador do bairro da Ponte Preta. Ele veio 

pedir um auxílio. Sabemos que a CODASP estará indo para lá, mas acredito que vai 

demorar uns 20 dias. Alguns pontos da estrada estão intransitáveis. O morador solicitou 

melhorias o mais rápido possível. É uma forma de evitar acidentes. Fiz um ofício 

direcionado à Secretaria de Serviços Públicos falando sobre os problemas da estrada. 

Espero que alguma decisão seja tomada. Também foi solicitado para que a administração 

faça uma reunião junto aos moradores. Desse modo, os mesmos terão ciência em relação ao 

que será feito naquela localidade. É um apelo por parte dos moradores. Não posso deixar de 

falar sobre o Jornal Gazeta Itapirense. Infelizmente falta coerência em usar um direito 

constitucional assegurado que como qualquer outro tem seus ônus. Há tempo venho sendo 

vítima desta imprensa itapirense que insiste em me atacar com inverdades tentando 

ludibriar os munícipes. Esse conceito de jornalismo tendencioso e, muitas vezes, ofensivo, 

principalmente quando se diz respeito aos opositores, deixa claro um clima de perseguição 

adotado em nosso município onde não se tem liberdade de exercer sua vontade. Gostaria de 

deixar clara minha posição contrária a este tipo de jornalismo prejudicial e maldoso. Essa 

perseguição política difamatória baseada em minhas posições e convicções não será mais 

tolerada. O povo itapirense sabe o que estão fazendo e vem se solidarizando comigo. 

Estarei impetrando judicialmente um agravo para cada ofensa ou inverdade proferida contra 

a minha pessoa e solicitando direito de resposta contra o veículo. É inadmissível que em 

pleno ano de 2016, depois de tanta luta por liberdade de imprensa, fazerem o uso baixo 

desse tipo de liberdade. Sinto pelos bons e sérios profissionais, mas vejo que essa história 

de perseguição orquestrada virou coisa de criança e não faz jus a entidade que deveria se 

pautar em fatos verdades e imparciais. Campanhas difamatórias contra adversários não 

deveriam existir. Devemos nos lembrar de que existem famílias e amigos por trás de cada 

um que está nesta Casa representando o povo itapirense. O povo sofre com as práticas 

arcaicas e escuras que esse tipo de imprensa vem fazendo. Não podemos deixar isso 

acontecer em nosso município. Todas as pessoas que estão difamando esse vereador serão 

responsabilizadas. Não devemos fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem 

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

LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de tecer críticas direcionadas a essa administração 

pela forma perseguidora em relação à parte política e profissional desse vereador. Gostaria 

de me direcionar a uma pessoa exclusiva nesse Pequeno Expediente. A Secretária de 

Governo, Sra. Estercita. O prefeito revogou os três processos administrativos que ele havia 



aberto contra esse profissional no Hospital Municipal. Agora ela assina como Secretária de 

Governo. Os três PADs são os mesmos teores daquilo que o juiz anulou e o Tribunal de 

Justiça de São Paulo anulou. Em relação a Estercita, gostaria de tecer algumas críticas à ela 

porque quando o Toninho Bellini assumiu a Prefeitura quem deu posse para o mesmo foi a 

Estercita. Quem se sentava à mesa com o Manoel Marques era a Estercita. Quem 

despachava com o Manoel Marques era a Estercita. Quem jantava na casa do Manoel 

Marques era a Estercita. Não sei se ela votou no Paganini porque ela tinha o rabo preso com 

o Manoel Marques durante 8 anos de governo. Essa é a Secretária de Governo do Paganini 

e que está abrindo os três processos administrativos contra esse vereador. Falo abertamente 

para o público, inclusive para os vereadores desta Casa, que trabalhei em campanha para o 

Paganini e consegui 2.016 votos. Todos os vereadores sabem o quanto trabalhei naquele 

momento. Discordo desse governo e me retirei dele, mas tenho certeza que puxei muito 

mais voto do que a Estercita. Tenho dúvidas se ela votou no Paganini porque pela 

aproximação que ela teve com o Manoel Marques, ela estava preocupada com ela. Pessoas 

como o Sandro Pio, Fifo, Gandula, Zé Maria, Fernanda Venturini e Carlinhos Sartori foram 

perseguidas. Onde a Estercita estava? Estava debaixo do rabo da saia do Manoel Marques 

na Prefeitura. Essa é a Secretária de Governo do Paganini. Essa pessoa que abriu os três 

processos administrativos que foram anulados pela justiça de Itapira e pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Amanhã vou à audiência junto ao Jurídico. Caso eu a encontre na 

Prefeitura, falo na cara dela olhando em seus olhos. Essa é a Secretária de Governo do 

Paganini. Comentários dizem que ela tinha uma aproximação com o Manoel Marques. 

Talvez ela deva ter votado no Manoel Marques por algum motivo. Pelo o que se comenta 

ela não foi perseguida por grupo político. Na última semana pude observar a vitória do 

vereador Carlinhos na justiça. Parabenizo-o pelo o que ele procurou na justiça. Aquilo que 

fizeram com ele também estão fazendo comigo. Não é fácil, Carlinhos, mas estamos de 

cabeça erguida. Vamos responder os três processos administrativos novamente. O mesmo 

teor que foi anulado pelo juiz de Itapira, também foi anulado pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo. De cabeça erguida vamos responder tudo que for perguntado. Essas pessoas que 

foram perseguidas têm o meu respeito e admiração porque não é fácil. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a 

todos. O que me trás a esta tribuna é um assunto bastante deliciado. Tivemos uma chuva 

muito forte no final do mês na cabeceira do Rio Mogi Guaçu. Fomos alertados que o Rio 

Mogi Guaçu receberia muita lama. Uma tromba d'água acabou prejudicando o rio. As águas 

do rio ficaram muito escuras. Ficamos preocupados com a situação. Gostaria de elaborar 

um requerimento a fim de encaminhar ao nosso Secretário de Meio Ambiente. Alguma 

decisão deve ser tomada. Muitos peixes estão morrendo. A água de nosso rio está sem 

oxigênio. Precisamos de informações concretas sobre o que está acontecendo. Peço a 

colaboração de todos os vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Trago o resultado do PAT do 

mês de março. Todos tem conhecimento de que participamos da reestruturação do PAT de 

nossa cidade. Gosto de trazer o resultado todo mês. Nesse mês de março passaram 317 

pessoas pelo PAT buscando consultas e informações de emprego. Isso resulta em uma 

média de 15 pessoas por dia. O PAT pode fazer a 2ª via das carteiras profissionais, cadastro 

do Seguro Desemprego e encaminhamentos. Também existe no PAT um espaço adequado 



para que a empresa possa realizar sua entrevista desde que a mesma necessite. Às vezes 

muitas empresas não tem estrutura adequada para realizar uma entrevista. O PAT pode 

disponibilizar essa condição. Foram feitos 117 encaminhamentos de vaga. Tivemos 46 

empresas que solicitaram vagas. Dessas 117 pessoas, 15 pessoas foram admitidas. Isso 

totaliza mais de 50 pessoas somente no 1º trimestre. Evidentemente o PAT ainda não tem 

uma estrutura adequada para atender pessoas com ensino superior, mas técnicos podem 

estar usufruindo dessa situação sem nenhum custo adicional. Onze novas empresas se 

cadastraram no PAT no mês de março. É um avanço muito importante. Algumas empresas 

como a Estrela, Art. Móveis, Daico e Cybelar se cadastraram no PAT. Queria deixar esses 

dados e mandar um abraço para o pessoal do PAT. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de fazer 

uma homenagem a uma pessoa falecida na quinta feira. Seria a Maria José Gioppatto, mais 

conhecida como Zezé Pirica. A Zezé Pirica trabalhou na Prefeitura no setor de merenda por 

longos anos. No passado ela fazia suas apresentações artísticas. Ela dançava rumba. Na 

época ela fez muito sucesso. Deixo registrado os meus sentimentos a todos os familiares da 

Sra. Maria José. Ela deixou muitas amizades nesta cidade. Ela era muito querida. Sempre 

ajudou os mais necessitados com o pouco que tinha. Outra pessoa que gostaria de 

homenagear é a Sra. Rita Farias. Ela morava no bairro Nosso Teto. Ela sempre estava 

presente em nossos eventos e campanhas. No sábado, por complicações adversas, a Rita 

acabou falecendo. Deixo meus sentimentos a todos os familiares da Rita. Que Deus receba 

vocês duas na porta do céu. Outro assunto que gostaria de falar faz referência às estradas 

rurais de nossa cidade. A equipe que cuida das estradas rurais está trabalhando e fazendo as 

melhorias na estrada do Candoca. A estrada do Candoca está situada no bairro de Eleutério. 

Assim que as melhorias chegarem ao fim naquela localidade, acredito que a equipe de 

recuperação de estradas rurais estará sendo encaminhada até o bairro do Recreio e Córrego 

do Coxo. Com referência as chuvas, digo que elaborei uma indicação no sentido da ponte 

que liga os bairros rurais Cercado Grande e Stringuetti. Ela necessita de melhorias. Estive 

no local averiguando a situação a pedido dos moradores. Falei com o nosso prefeito e com 

a equipe do Humberto Longo para que tão logo possam retomar os trabalhos. Gostaria de 

parabenizar a equipe do Motor Rock na pessoa do Romano. Foi um enorme evento. Isso 

resultou em grandes feitos para a população de Itapira. Fizeram uma campanha e 

conseguiram arrecadar cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Muitas pessoas carentes serão 

beneficiadas. É uma ação grandiosa, importante e beneficente. Obrigado.” A seguir, faz uso 

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

a Rita Farias na última campanha. Trabalhamos juntos na campanha. Ela foi candidata à 

vereadora pelo partido dela. Éramos muito amigos. Poucas pessoas eram como ela. Queria 

deixar meus sentimentos a todos os familiares da Rita. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiramente gostaria de deixar os meus parabéns ao pessoal do Motor Rock. Em nome 

do Fernando Barel queria cumprimentar a todos. É um tipo de evento que envolve muitas 

pessoas, principalmente no quesito solidariedade. Cadeiras de rodas e de cadeiras de banho 

são muito importantes para algumas pessoas. Também gostaria de deixar meus parabéns ao 

pessoal da UIPA. Tivemos a noite festiva onde 700 pessoas participaram do evento. Esse 

evento foi realizado a fim de arrecadar fundos para a entidade. Quanto aos recapeamentos, 



lembro que a Rua Duque de Caxias já está recebendo as melhorias. Várias vias públicas 

estão recebendo melhorias, inclusive a Rua Aldo Piva. É um pedido desse vereador para 

que a via também fosse recapeada. Outras vias do José Tonolli também serão asfaltadas. 

Apesar das chuvas torrenciais os trabalhos vão continuar. Por sinal tento passar todo dia 

defronte as vias que estão recebendo melhorias e posso dizer que os trabalhos estão 

avançando. Em cerca de 40 dias todo aquele bairro estará assistido de asfalto de boa 

qualidade. Assim que o Governo Federal permitir vamos fazer a entrega das casas. Sobre o 

que o Dr. Rafael teceu anteriormente, gostaria de fazer alguns adendos sobre sua palavra. 

Se a Estercita esteve no governo anterior e está no atual, primeiramente acredito que seria 

pela falta de pessoa especializada para tocar aquilo. Então, o grupo anterior estava ruim das 

pernas. Em determinado momento o senhor disse rabo preso com o Manoel Marques. A 

pessoa para ter rabo preso é porque está fazendo alguma coisa errada. Não quero entrar 

nesse detalhe. O doutor afirmou piamente sobre uma perseguição política. É coisa que já 

falei várias e várias vezes nesta Casa. A oposição afirma e denomina quem foi perseguido 

politicamente. Seria o Sandro, o Fifo, a Fernanda e o Carlinhos. Como o senhor disse 

anteriormente, foi anulado pela justiça o processo administrativo. Portanto, o senhor não 

deve ter preocupação. Se o processo administrativo é idêntico, acredito que será anulado. 

Não haverá nenhum problema. Não vejo perseguição e absolutamente nada nesse sentido. 

Acredito que o senhor pode dormir tranquilo e ficar despreocupado, pois não haverá 

problema em relação a isso. Somente gostaria de fazer essas considerações pela colocação e 

pelo reconhecimento da oposição itapirense na falta de pessoas especializadas no grupo 

anterior e pela perseguição feita pelo mesmo grupo que mostra o tipo da política que foi 

feita na gestão passada. 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 1ª Sessão Solene, realizada no dia 04 de 

Abril de 2016. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 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 Projeto de Lei Complementar. 2º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 005/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a denominação "pavimento" 

para "andar", que constam em dispositivos da Lei Complementar nº 3.995/2006, 

consolidada pela Lei Complementar nº 53.366/2015. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projeto Lei Complementar, o Sr. 

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0029/2016.- Em que o 

Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Extingue cargos que especifica na Secretaria da Câmara Municipal de Itapira. 

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

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 

0030/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a conceder prêmio ao Servidor 



Público Municipal, com base no Resolução Estadual SS - 9, de 15 de fevereiro de 2016, por 

participação na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti" e dá outras providências. 

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

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos 

Lei passamos às Emendas. 5º) Emenda Aditiva de nº. 001/2016 ao Projeto de Lei nº 

22/2016.- Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona.. Autoria: Décio Da 

Rocha Carvalho Carlos Alberto Sartori e Juliano Feliciano. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00115/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana Lovatto Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00116/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Irene Ferreira Leocadio. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00117/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito Lucindo Alves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00118/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Sônia Moises. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00119/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Benedito Luís Brandão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00120/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sra. Rita Farias. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00121/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Neusa Ramil. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00123/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente 

José Machado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00122/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Gnani, mais conhecido como Pelé. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00124/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 



José Gioppatto de Paula, mais conhecida como Zezé Pirica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00125/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Bueno de Camargo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 17º) Requerimento nº. 0090/2016.- Voto de Congratulação 

com a direção e integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 107 anos de 

fundação. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria, senhor presidente, de 

homenagear a Banda Lira por seus 107 anos. Congratulo-me com todos os integrantes da 

Banda. Pude, no ano passado, estar presente na brilhante apresentação realizada no Clube 

da Recreativa. Sérgio Reis e Renato Teixeira abrilhantaram aquela noite. Parabéns a todos. 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 0091/2016.- Voto de Congratulação com o Rotaract Club de Itapira, na 

pessoa do presidente Mário Porto, pelo sucesso na realização da I Feira da Cidadania. 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0092/2016.- Voto de Congratulação com a 

Nova UIPA de Itapira pelo sucesso na realização de sua Noite Festiva. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Já houve comentários a respeito da festividade. Direcionando-

me para a Vivian, Maria, Marcos, dentre outros, gostaria de parabenizar todos que 

participaram e organizaram a festividade. Foi um evento muito importante. Quase 700 

pessoas puderam dar a sua contribuição. Que a UIPA esteja cada vez mais forte. Obrigado.” 

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

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento nº. 

0093/2016.- Requer convidar o ex Vice Prefeito Municipal e ex Presidente do SAAE, Sr. 

Antônio Eduardo Boretti, a prestar esclarecimentos junto a esta Casa de Leis, a respeito dos 

cheques do Prefeito Sr. José Natalino Paganini descontados na autarquia municipal. 

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

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 0094/2016.- Requer nos termos do artigo 

131 do Regimento Interno, conforme artigo 28 da LOMI, convocar a Secretária Municipal 

de Educação, Flávia Rossi, para prestar esclarecimentos acerca do contrato firmado entre o 

Município e a ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda., considerado irregular 

pelo TCE-SP. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael 

Donizete Lopes manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0095/2016.- Voto de 

Congratulação com a Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira (Ascorsi), 

pela comemoração de cinco anos de atividades em nosso município. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 0096/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Solange Vieira Sartori, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 0097/2016.- Voto de Congratulação com o Padre Ademir Bernardelli, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de Abril. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 0098/2016.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 12º Motor Rock de Itapira, pelo sucesso na realização do evento. 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 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 0099/2016.- Voto de Congratulação com o escritor e 

jornalista itapirense Thiago de Menezes, pela sua recente posse na Academia 

Taguatinguense de Letras, no Distrito Federal. 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 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00100/2016.- Voto de Congratulação com o advogado itapirense Dr. Orlando Pereira, pelo 

recebimento da Comenda "Presidente Juscelino Kubitschek”, outorgada pela FALASP e 

registrada pelo Exército Brasileiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Queria 

parabenizar o Orlando pelo importante trabalho que realiza em nossa cidade. Ele me deu 

muitos conselhos. Parabéns e obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Fico imensamente à vontade em votar esse voto de 

congratulação. Parabenizo o autor da matéria, assim como o homenageado. Parabéns e que 

muitas outras medalhas sejam conquistadas. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Também gostaria de 

parabenizar o Dr. Orlando. Você é uma pessoa humildade. Que Deus lhe abençoe. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Queria parabenizar o Dr. Orlando. É uma pessoa que conheço 

há muitos anos. Desejo a você muito sucesso. Que outras medalhas sejam conquistadas. 

Você tem todo o respeito desta Casa. Parabéns e obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Parabéns Dr. Orlando. Agradeço-o por todas as 

dicas que me passou. Parabéns e muito sucesso em sua carreira profissional. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabéns. É 

uma digna homenagem vinda deste Poder Legislativo. Acho que Itapira foi muito bem 



representada por sua pessoa. É uma honra. Parabéns a você e a toda sua família. Muito 

sucesso em sua carreira profissional. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Orlando, parabéns por mais essa conquista. 

Deixo meu abraço e meu reconhecimento. Parabéns. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente 

diz o seguinte: “Apesar de não votar, gostaria de deixar registrado os meus parabéns. Que 

Deus lhe abençoe. Parabéns.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Parabéns pela meritória condecoração. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00101/2016.- Voto 

de Congratulação com a direção da Fatec "Ogari de Castro Pacheco", na pessoa do diretor 

André Luis Ferrari de Moura Giraldi, pelo sucesso na realização do I Seminário 

Empresarial. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00102/2016.- Voto de Congratulação 

com a Secretaria Municipal de Cultura e Sindicato do Comércio Varejista de Itapira pela 

realização do Circuito Sesc de Artes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Esse evento realizado pelo 

circuito SESC na última sexta feira na Praça Bernardino de Campos foi um sucesso. Muitas 

atividades foram realizadas. Parabenizo o Francisco, assim como toda a diretoria. 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00103/2016.- Voto de Congratulação com a ONG Comunitária do 

Jardim Raquel, e demais membros do Movimento Orgulho Autista, pela realização do II 

Evento para Conscientização Mundial do Autismo. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse em discutir a 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação 

nº. 0089/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para revitalização do Convívio "Pref. 

Alcides de Oliveira", em especial a Concha Acústica "Paolino Santiago". Autoria. Juliano 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação 

nº. 0090/2016.- Sugere reparos no sistema de iluminação da Praça dos Ferroviários, 

localizada entre a Rua Visconde R Cairú e Av. Brás Aires, na Vila Bazani. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) 

Indicação nº. 0091/2016.- Sugere reforma de uma ponte na estrada municipal "José 

Vieira", entre os bairros rurais Cercado Grande e Stringuetti. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 

0092/2016.- Sugere a reforma do telhado da UBS do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 12 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: 35º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento 



da Educação. Comunicado Nº CM253753/2015: 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$ 61.869,24. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 98/2016.- Resposta 

ao Requerimento nº 522/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Prefeitura Municipal 

de Itapira; Ofício SG-DAO nº 99/2016.- Resposta ao Requerimento nº 25/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 100/2016.- Resposta ao Requerimento nº 498/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 101/2016.- 

Resposta ao Requerimento nº 27/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Sindicato 

dos Engenheiros no Estado de São Paulo: Minuta do projeto de lei de autoria deste 

sindicato. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Viação Itajaí: Respostas em atendimento 

aos ofícios nºs 756/2015 e 46/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Processo SNJ nº 28/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 12 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 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. 

A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano requer e a Casa aprova por unanimidade 

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

DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão 

o Requerimento nº 0091/2016.- Voto de Congratulação com o Rotaract Club de Itapira, na 

pessoa do presidente Mário Porto, pelo sucesso na realização da I Feira da Cidadania. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

0093/2016.- Requer convidar o ex Vice Prefeito Municipal e ex Presidente do SAAE, Sr. 

Antônio Eduardo Boretti, a prestar esclarecimentos junto a esta Casa de Leis, a respeito dos 

cheques do Prefeito Sr. José Natalino Paganini descontados na autarquia municipal. 

Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 93/2016. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e 

César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 



SILVA: “Votei favorável a matéria. Foram trocados cheques no SAAE e até agora nada foi 

explicado para a população. A cassação do ex-prefeito não era ligada ao cheque, mas sim a 

outras coisas. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

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

Requerimento nº 0094/2016.- Requer nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, 

conforme artigo 28 da LOMI, convocar a Secretária Municipal de Educação, Flávia Rossi, 

para prestar esclarecimentos acerca do contrato firmado entre o Município e a ERJ 

Administração e Restaurantes de Empresas Ltda., considerado irregular pelo TCE-SP. 

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

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para pedir o voto favorável 

de todos os vereadores. As funções dos vereadores são legislar e fiscalizar. É uma forma de 

fiscalizar. O Tribunal de Contas rejeitou e fez com que pagassem uma multa. Gostaria de 

melhores esclarecimentos. Ela já foi condenada em Mogi Mirim. Não vamos tirar pedaço 

da Secretária, mas sim informações. Informações devem ser disponibilizadas para a 

população. Segundo algumas mães a qualidade da merenda caiu. No passado ela alterou 

várias coisas no quesito do subsídio escolar. Peço o voto favorável de todos os vereadores. 

Obrigado.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0098/2016.- Voto de 

Congratulação com os organizadores e participantes do 12º Motor Rock de Itapira, pelo 

sucesso na realização do evento. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 

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

Caio", aos 12 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0099/2016.- Voto de Congratulação com o escritor e 

jornalista itapirense Thiago de Menezes, pela sua recente posse na Academia 

Taguatinguense de Letras, no Distrito Federal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

votação o Requerimento nº. 99/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril 

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

nº 00103/2016.- Voto de Congratulação com a ONG Comunitária do Jardim Raquel, e 

demais membros do Movimento Orgulho Autista, pela realização do II Evento para 

Conscientização Mundial do Autismo. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: 

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

Antonio Caio", aos 12 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. 


