
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a 

todos. Assunto: Intervenção junto à Caixa Econômica Federal de Itapira, para agendamento 

da data de entrega do Conjunto Habitacional Morada Nova, no Loteamento José Tonolli. 

JULIANO FELICIANO, brasileiro, comerciante e Vereador à Câmara Municipal de Itapira, 

vem respeitosamente à presença de V. Excia., solicitar a intervenção deste Ministério 

Público, em defesa de interesses difusos e coletivos, junto à Caixa Econômica Federal, 

Agência Itapira, objetivando o agendamento de uma data específica para as entregas das 

chaves dos apartamentos residenciais do Conjunto Habitacional Morada Nova, no Conjunto 

José Tonolli, aos mutuários contemplados. Esclarecemos que as obras para a construção 

dos 320 apartamentos, que serão entregues às famílias cadastradas no MINHA CASA 

MINHA VIDA, foram concluídas; esclarece outrossim, que a Prefeitura Municipal de 

Itapira, também realizou as obras de infraestrutura, bem como coleta de esgoto e ligação de 

água, através do SAAE, bem como concluiu a pavimentação asfáltica das vias públicas de 

acesso ao Conjunto Habitacional. Assim, sendo, pedimos a intervenção do Ministério 

Público, para que realize uma inspeção no local como forma de constatar a boa 

infraestrutura do bairro para receber os novos moradores, inclusive com escola e posto de 

saúde a disposição da população daquele laborioso bairro de nossa cidade. Por fim, ciente 

que é também prerrogativa do Ministério Público zelar pelos interesses coletivos, uma vez 

que 320 famílias foram contempladas com os apartamentos e estão desesperadas, querendo 

sair do aluguel na conquista do grande sonho da casa própria e para evitar possível invasão 

dos apartamentos, uma vez que estão prontos e a disposição, necessário seria a intervenção 

do Ministério Público junto à Direção da Caixa Econômica Federal, para saber a razão da 

demora na entrega dos imóveis residenciais e estabelecer uma data para entregas das chaves 

aos mutuários. Contando com a intervenção de V. Excia, renovo-lhe os protestos de estima 

e consideração. Atenciosamente. JULIANO FELICIANO. VEREADOR. Sabemos que a 

Caixa Federal possui seu cronograma, mas informações devem ser disponibilizadas. A 

partir do momento que for fixada uma data de entrega, tenho certeza que os moradores vão 

compreender. Um empurra para lá e outro para cá. Sabemos que o processo de 

impeachment de nossa presidenta foi aberto. Até quando vai isso? Essas 320 famílias estão 

sendo prejudicadas. Uma data deve ser informada... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes: O município, até onde sei, tem prefeito. Devem cobrar esse 

incompetente do Paganini que é um moleque de recado. Ele deve ser cobrado. O senhor 

teve que apelar junto ao Ministério Público porque esse incompetente não consegue falar 

para a população da Morada Nova quando vai ser colocado em prática. No site da 



Prefeitura estava constando que a entrega seria na sexta feira. O senhor não faz parte desse 

grupo? Obrigado... Continuando o orador: O meu requerimento será enviado para outras 

secretarias. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para parabenizar a Comunidade de 

Santa Efigênia e Santo Expedito situadas no bairro Flávio Zacchi. Está sendo realizada a 

procissão de Santo Expedito. A população pode estar presente. Que Deus continue 

iluminando a todos. Não posso deixar de falar sobre a Comunidade Morada Nova. O 

vereador Juliano protocolou um requerimento junto ao Ministério Público local. É isso que 

devemos fazer. Precisamos da intervenção do Ministério do Público, pois estamos sem 

administração. O Juliano possui o requerimento elaborado no ano passado onde cobra uma 

data específica para a entrega do loteamento. Infelizmente, desde o ano passado, o prefeito 

não fez nada. No dia 13 de abril de 2016 ele encaminhou um ofício ao Gilberto Kassab. 

Será que as nossas solicitações não chegaram às mãos do prefeito? Cadê a organização 

municipal? É uma matéria que foi aprovada por todos os vereadores. Até a presente data 

nada foi feito. O que mais me revolta são os prazos que a Prefeitura colocou para as 

famílias. Muitas delas pagam aluguel. Isso é uma tremenda falta de respeito. É vergonhoso 

constatar que o primeiro ofício foi enviado somente no dia 13 de abril. A população está 

pagando o pato. Parabenizo o vereador por ter protocolado essa situação junto ao Ministério 

Público. Estou vendo vários pareceres. Vários deles estão com adiamento. São projetos que 

vão beneficiar a população itapirense. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” A seguir, 

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

fala do vereador Juliano é muito importante com relação ao pedido. Se houver a 

possibilidade, Juliano, de nós assinarmos juntamente com vossa senhoria, agradeço. É uma 

forma de reforçar o pedido de vossa excelência. Quero tomar frente junto a vossa 

excelência em relação ao assunto. Recordo-me muito bem que a preocupação de vossa 

excelência ocorreu em outubro. Somos cobrados por muitos cidadãos que estão pagando 

aluguel. Muitos gostariam de sair do aluguel. O sonho da casa própria não é a pessoa passar 

defronte as casas e ficar olhando. Essas pessoas querem o direito de residir em suas casas 

próprias. O dinheiro que se gasta com aluguel poderia ser gasto em outras coisas. 

Escutamos, principalmente da liderança do prefeito, sobre as interdependências de poderes. 

Quando se discute alguma situação que vai contra a administração, dizem que está se 

ferindo tal poder. Quando se fala de alguma coisa favorável a administração, dizem que 

todos os poderes são favoráveis. Agora, precisamos ir até o Ministério Público depois do 

blá blá blá que o Paganini falou nas últimas semanas. Cabe ressaltar que no site da 

Prefeitura consta que estava prevista a entrega das casas na sexta feira passada. Quem já 

está P da vida vai ficar ainda mais P da vida. Isso demonstra que o prefeito, além de mentir, 

está enganando a todos, inclusive os vereadores. É uma situação onde não queria estar 

como líder do prefeito. Infelizmente a Prefeitura está sem comandante. Essa é a realidade. 

Infelizmente o Paganini, como prefeito, não passa de um moleque de recado, ou seja, um 

pau mandado. Ele fala uma coisa em outubro, outra em novembro e outra em janeiro. 

Estamos em 19 de abril. Será que ele está segurando as chaves pelo fato das eleições em 

outubro? O povo não é bobo. O povo está de saco cheio. Essa é a verdade. Será que vão 

entregar as casas somente na época das eleições? Ele é um incompetente, um pau mandado 

e um moleque de recado. O povo não é tonto. As críticas estão nas ruas. Basta sair às ruas e 



perguntar para a população. Essas 320 famílias querem seu direito de moradia. Essa 

cobrança via Ministério Público mostra que não possuímos um Executivo de pulso firme, 

ou seja, que fala e sustenta para a população a verdade. Parem de fazer o povo de palhaço. 

Basta o que estamos vendo em Brasília. Quem tem que cuidar do nosso quintal é os 

vereadores e o prefeito municipal. Espero que Ministério Público tome frente ao problema e 

que o prefeito fale a verdade para a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Olha Dr. Rafael, 

espanta-me muito as vossas colocações sobre o prefeito. É sabido que quem detém as 

chaves de tudo isso é a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. Ministério 

esse que foi comandado pelo Kassab. Ele é do partido de nosso vereador César. Então, não 

existe incompetência. Não entendo o porquê o senhor vem a esta tribuna agressivamente e 

fala sobre incompetência e pau mandado em tom pesado e pessoal. O senhor não é uma 

pessoa desinformada. É muito longe disso. O senhor é uma pessoa extremamente 

informada. O senhor sabe muito bem que não é o prefeito que está com as chaves. É 

demagogia política o que o senhor falou. Quem está segurando toda essa demanda é o 

Governo Federal. A população tem o direito de ocupar a Morada Nova. A população tem o 

direto das casas. O senhor, por questões pessoais e por processo administrativo disciplinar... 

O senhor está sendo acusado de cobrar R$ 15.000,00 de um cidadão itapirense dentro das 

dependências do Hospital Municipal. Esses problemas de ordem pessoal que o senhor tem 

contra o prefeito estão fazendo com que você faça uma política contrária. Sou favorável a 

essa população. Devemos cobrar o Gilberto Kassab. Uma data deve ser disponibilizada para 

a entrega das casas. O vereador César faz parte do partido do Kassab. Vereador Rafael, a 

partir do momento de sua fala... Vocês são contra a população. Vereador César, foi o seu 

partido que cortou. O seu partido segurou, assim como o Governo Federal. O Dr. Rafael 

critica duramente o prefeito por causa de seus problemas pessoais. Os problemas de ordem 

pessoal são trazidos para esta Câmara. 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 10ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 05 de Abril de 2016. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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 aos Ofícios. 2º) 

Ofício Especial.- A Presidência da Casa, em atenção aos termos do Art. 32 e inciso XIV da 

LOMI, Lei Orgânica do Município de Itapira, que determina que o Balancete Contábil seja 

apresentado ao Plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores desta Egrégia 

Casa de Leis o competente documento anexado. Autoria. Décio da Rocha Carvalho 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Ofício nº 212/20016 - UR- 19 - TC - 2852/026/14 - 

Contas Anuais - Câmara Municipal de Itapira - Exercício 2014. Autoria. Tribunal de 

Contas Estado São Paulo DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

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

Sr. Presidente passa a leitura do Projeto de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 



Complementar nº. 006/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta, cria e altera denominação de cargos 

da estrutura administrativa do SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0031/2016.- Em que o 

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

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Itapira e dá 

outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Projeto de Lei nº. 0032/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores aos SOS - Serviço de Obras Sociais de Itapira. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 

0033/2016.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 

propositura supra que “Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no 

Loteamento Residencial “JARDIM ESMERALDA”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) 

PARECER nº. 35/2016.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2016.- 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 

05/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER 

nº. 36/2016.- Ao Projeto de Lei nº 62/2015.- 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 62/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da 

Silva, que "Autoriza o Poder Executivo instituir a Carteira Funcional para os vigias 

concursados no Município de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria nas Comissões por 60 

(sessenta) dias, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

10º) PARECER nº. 37/2016.- Ao Projeto de Lei nº 87/2015.- 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 87/2015, de autoria do nobre 

Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Assegura às famílias de baixa renda assistência 

técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por 

REQUERER o adiamento da matéria nas Comissões por 60 (sessenta) dias, para melhores 

estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado 

menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva e 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “É triste ver que esse projeto entrou no ano passado e esta Câmara Municipal 

pedir mais 60 dias de adiamento. É triste ver como a Câmara Municipal de Itapira trata a 

população. Fico indignado com os vereadores das comissões. Obrigado.” DESPACHO: 

COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 11º) PARECER nº. 38/2016.- Ao Projeto de Lei nº 22/2016 

e Emenda Aditiva nº 01/2016.- 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 22/2016, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Sartori, 

Décio da Rocha Carvalho e Joilson Batista Militão da Silva, que "Excepciona desdobros 

em condições e prazos que menciona.", bem como á Emenda Aditiva nº 01/2016, 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 12º) PARECER nº. 39/2016.- Ao Projeto de Lei nº 23/2016.- 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 23/2016, de autoria do 

nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que "Institui no Calendário do Município de Itapira 

"O Encontro de Carros Antigos", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria nas Comissões por 60 

(sessenta) dias, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete 

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

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 13º) PARECER nº. 40/2016.- Ao Projeto de Lei nº 24/2016.- 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 24/2016, de 

autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, 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", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria nas Comissões por 60 



(sessenta) dias, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. César Augusto da 

Silva e Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Abril 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) PARECER nº. 

41/2016.- Ao Projeto de Lei nº 28/2016.- 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 28/2016, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, 

que "Dispõe sobre a indicação de dívidas provenientes de exercícios anteriores nos carnês 

de IPTU e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 

propositura, acordaram por REQUERER o adiamento da matéria nas Comissões por 60 

(sessenta) dias, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

15º) PARECER nº. 42/2016.- Ao Projeto de Lei nº 29/2016.- 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 29/2016, de autoria da Mesa da 

Câmara de Vereadores, que "Extingue cargos que especifica na Secretaria da Câmara 

Municipal de Itapira", 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. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) PARECER nº. 43/2016.- Ao Projeto de Lei 

nº 30/2016.- 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 30/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a conceder prêmio ao Servidor Público Municipal, com base na Resolução Estadual SS - 9, 

de 15 de fevereiro de 2016, por participação na campanha "Todos juntos contra o Aedes 

Aegypti" e dá outras providências", 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 19 de Abril 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. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00126/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 



Benedito Luis Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00127/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Luis Geraldo Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00128/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Roberto Lamin. Autoria. 

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

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

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00129/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Conceição Maria de Jesus Gomes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00130/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Marconato. Autoria. 

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

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

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Francisca Maria Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00132/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Donizete de 

Freitas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00133/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Arley Santa Lúcia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00134/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Apparecido Bilato. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 26º) Requerimento nº. 00104/2016.- Voto de Congratulação 

com a Madre Odila Peretta, pelo transcurso do seu 95º aniversário de nascimento. Autoria. 

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

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

Presidente. 27º) Requerimento nº. 00105/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Lourdes de Jesus Piani Scarpioni, pela conquista de sua merecida aposentadoria, após anos 

de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento nº. 00106/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Elete Stringuetti Cavenaghi, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00107/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Rogéria Riboldi Guerreiro, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado dia 16 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 

00108/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Edith Pereira Trajano, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00109/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Nancy Riberti Young, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 21 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) 

Indicação nº. 0093/2016.- Sugere estudos para dotar-se de iluminação pública a estrada do 

Machadinho. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 0094/2016.- Sugere construção 

de gruta na encosta do paredão da Cal Fortaleza em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) 

Indicação nº. 0095/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, a instalação de um poste de iluminação 

na Rua Lucinéia Nascimento Pacheco, no Jd. Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 

de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0096/2016.- 

Sugere implantação de ponto de ônibus coberto no Cercado Grande, próximo ao 

cruzamento das estradas Antonio Gonçalves Fontes e José Vieira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 

0097/2016.- Sugere construção de redutor de velocidade na Rua Espanha. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) 

Indicação nº. 0098/2016.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Avenida Nelson 

Orcini, acesso a Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 0099/2016.- Sugere ao Sr. 

Prefeito tomar as medidas cabíveis para instalação de iluminação pública na Avenida 

Nelson Orcini, acesso a Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00100/2016.- Sugere ao Sr. 

Prefeito determinar ao departamento competente promover a alteração de local de um poste 

de iluminação pública na Rua da Imprensa, próximo ao numeral 81. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 19 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 Projeto de Lei nº 0030/2016.- Autoriza o 

Poder Executivo a conceder prêmio ao Servidor Público Municipal, com base na Resolução 

Estadual SS - 9, de 15 de fevereiro de 2016, por participação na campanha "Todos juntos 

contra o Aedes Aegypti" e dá outras providências. 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 30/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 85/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) 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. 

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

única votação o Requerimento nº. 91/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 94/2016. Rejeitado menos três 

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

da Silva. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 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. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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 19 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

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



103/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, faz uso da palavra o professor Sr. CARLOS 

RUFINO DE CARVALHO: “Boa noite a todos. Para mim foi uma honra e um prazer 

poder representar Itapira nesse encontro internacional das culturas negras. Não sou 

itapirense. Sou de Goiás, mas migrei para Itapira há 9 anos. Casei-me com a Giovana. Hoje 

tenho uma filha nessa cidade. Então, há 9 anos desenvolvo projetos de cunho cultural e 

tento levar à frente. É uma forma de diminuir a criminalidade através da cultura e do 

esporte. Gostaria de dizer que já participei de encontros internacionais. Já viajei para mais 

de 20 países. Sempre levei o nome da cidade de Itapira. Morei 4 anos no Chile e desenvolvi 

um projeto na cidade de Santiago. Até hoje esse projeto existe. Esse ano tive a 

oportunidade de viajar para a Suíça, Alemanha e França a fim de apresentar nosso projeto. 

No encontro estavam presentes pessoas de vários países. Estive participando e 

representando o Estado de São Paulo. O modelo que apresentei em Paris é um projeto que 

já é desenvolvido em Itapira. Esse modelo foi aprovado na Europa e será implantado na 

cidade de Paris. Infelizmente nesse ano o projeto foi cortado em nossa cidade. Acredito que 

seja pelo fato da crise. Sou responsável pelo projeto em várias cidades. Tenho um enorme 

grupo de atletas. Agradeço essa homenagem. Espero que no próximo ano possa representar 

a cidade de Itapira no Japão. Obrigado.” (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. 


