
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 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, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e PEDRO 

TADEU STRINGUETTI. Ausentes os Vereadores Srs. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

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. Presidente, gostei de ver a presença 

maciça da população nesta Casa na semana passada. Muitos exigiram o direito de moradia. 

O que mais me surpreendeu é ver que eles estiveram marcando presença nesta Casa e no 

dia seguinte já houve uma reunião entre os vereadores da situação. Eles falaram para a 

população que a Caixa assinaria o documento de entrega. Isso caracterizou que realmente 

estavam segurando a fim de entregarem somente próximo às eleições. Fico contente em ver 

que a população receberá seus apartamentos. O que me deixa triste é ver o Poder Executivo 

querendo fazer propaganda de inauguração próximo às eleições. Sabemos que os 

apartamentos já deveriam estar sendo entregues. Espero que o prefeito faça a entrega até 

julho. No mês de agosto as propagandas políticas vão ser iniciadas. É a mesma situação em 

relação ao recapeamento asfáltico. Acontece somente em ano eleitoral. Será que isso é 

propaganda política? Em minha opinião, acredito que é propaganda política. O prefeito 

alegou que estava aguardando autorização de Brasília. Ele enviou um ofício no mês de 

abril. Por que não enviou o ofício antes do mês de abril? A população está aguardando há 

muito tempo. Fica registrada essa crítica direcionada ao governo. Outro assunto faz 

referência a poda de árvores. Elaborei algumas matérias quanto a esse assunto. O 

escoamento de água que foi prometido para a população do bairro dos Limas ainda não saiu 

do papel. Até a presente data nada foi feito. Elaborei um requerimento em relação a esse 

assunto. Peço a colaboração de todos. O Poder Público deve atender as solicitações vindas 

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

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de parabenizar os 

organizadores do Motor Rock de Itapira. O evento foi um sucesso. Cabe ressaltar que o 

marco do evento foi a ação direcionada à área social. Muitas pessoas participaram do 

evento. Inclusive, muitas pessoas de nossa região. O resultado da realização do Motor Rock 

beneficiou muitas pessoas carentes. Parabéns e que o próximo evento seja ainda maior. 

Estive conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde e me informaram que as cadeiras 

de rodas foram muito bem vindas. Muitas pessoas serão beneficiadas. Outro assunto que 

gostaria de abordar é com referência a assinatura do convênio da CODASP. Essa 

importante empresa estará vindo em breve para a nossa cidade. A estrada que liga a Ponte 

Preta com a Ponte Nova receberá várias melhorias. Essa solicitação também partiu de 

minha pessoa. Queria agradecer o prefeito municipal Paganini, assim como nosso deputado 

Barros Munhoz, pelo enorme feito. A população daquela localidade será beneficiada com 

essa importante obra. Vale ressaltar que muitas pessoas transitam pela estrada. Outro 



assunto está relacionado à entrega dos apartamentos. Foi um momento ímpar. É uma 

enorme conquista. A população ficou muito contente. Muitas famílias deixarão de pagar 

aluguel. Muitas pessoas sonhavam com a aquisição da casa própria. Agradeço e parabenizo 

todas as pessoas envolvidas na concretização desse benefício. É muito importante participar 

de um governo que se preocupa com a população. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Presidente, 

queria falar a respeito do fechamento do CAGED do mês de março. Itapira, na contra mão 

do que está acontecendo, fechou o mês de março no positivo com 460 novos postos de 

trabalho. Evidentemente que a agropecuária contribuiu com um número bem expressivo. 

Esse número atingiu 418 postos de trabalho. A indústria de transformação atingiu 27 novos 

postos de trabalho. Isso é um bom sinal. No segmento de serviços foram 52 novos postos de 

trabalho. Isso totalizou 643 novos postos de trabalho somente no 1º trimestre. Ocorre, 

infelizmente, que nas redes sociais algumas pessoas querem destacar negativamente essa 

situação. Elas dizem que isso ocorreu porque a Usina contratou muitas pessoas. Queria 

dizer para essas pessoas que é muita bem vinda as contratações da Usina. Em Mogi Guaçú 

o setor de agropecuária fechou com menos 1.140 postos de trabalho. Acho que lá está legal. 

Qual seria o demérito de trabalhar na Usina? O que tem de errado na Usina? Graças a Deus 

essa empresa está contratando. É uma indústria que está presente em nossa cidade há 

muitos anos. Ela faz parte de nossa cidade. Caso levarmos em consideração sobre o que 

está acontecendo em nossa região, acredito que Itapira está na contra mão da história. O 

município de Mogi Mirim fechou o mês de março com 76 postos de trabalho positivos. 

Amparo fechou com 4 negativos. Mogi Guaçú fechou com 879 postos de trabalho 

negativos. Espírito Santo do Pinhal fechou com 53 postos positivos. O que nos chama a 

atenção é que o Brasil fechou o mês de março com seu maior índice de desemprego, ou 

seja, 118.000 postos de trabalho negativos. O Brasil fechou o 1º trimestre com 219.000 

postos de trabalho negativos. Acho engraçado as pessoas criticarem. Ainda bem que a 

Usina está contratando. Itapira ficou entre as 50 cidades do Estado que contribuíram com o 

maior número de postos de trabalho. O presidente da Associação de Máquinas Agrícolas do 

Estado de São Paulo teceu algumas situações sobre a situação da política atual. Ele disse 

que apoia o Poder Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público na apuração e 

responsabilização daqueles que praticam atos ilícitos e que se beneficiam deles. A 

sociedade brasileira tem pressa, espera e cobra as instituições para uma solução rápida. O 

Brasil parou e precisa voltar a caminhar rumo ao restabelecimento da economia. Ele 

termina dizendo que a atual crise política tem sido catastrófica para a industrialização e 

trabalhadores. Essa associação repudia que as desavenças e embates políticos se sobrepõem 

nos interesses maiores da nação. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Pegando um gancho nas 

palavras do Carlão, mais especificamente sobre o CAGED, ressalto a importância de o 

parque industrial itapirense ser diversificado. Tive uma conversa com o Guto e disse que os 

números do CAGED estão equilibrados. O número de pessoas contratadas e demitidas está 

equilibrado. Existiu uma resposta muito interessante. Seria a diversificação do parque 

industrial de Itapira. Itapira possui a Usina. Temos várias indústrias ligadas ao agronegócio. 

Temos indústrias têxtis e de papel e papelão. O que se subentende é que existiu o trabalho 

realizado pelas gestões administrativas anteriores, saliento a administração do Barros 



Munhoz, quanto a preocupação da diversidade das empresas. Quando existe a crise 

econômica algumas empresas vão bem e outras não. Por isso a importância da 

diversificação. O impacto econômico é absorvido de forma mais leve. O Carlão disse que o 

momento econômico não é bom, porém, em virtude da administração do Barros Munhoz 

ele vive bem. Caso Itapira fosse voltada somente para a área farmacêutica, acredito que 

teríamos uma enorme crise. A administração atual continua trazendo empresas para esta 

cidade. Muitas admissões foram concretizadas. A consequência do trabalho da atual gestão 

é a reportagem que foi publicada no G1. Itapira está entre as cidades com melhor índice de 

emprego a nível nacional. Parabéns ao prefeito e a toda administração. Queria salientar a 

carreta da mamografia. É resultado de um trabalho árduo. Muitas mulheres serão 

beneficiadas através do trabalho de nosso deputado Barros Munhoz. Serão feitas mais de 

mil mamografias e exames diversos de forma gratuita. É um enorme ganho. A prevenção é 

o melhor remédio. Não podemos deixar de falar sobre a Morada Nova. O Carlinhos falou 

da alegria dos moradores, mas gostaria de salientar que aquilo tudo é somente o começo. 

Temos o asfalto feito em todo o bairro José Tonolli, uma creche para 150 crianças, toda 

infraestrutura urbanística, 320 casas populares, dentre outros importantes benefícios. Isso é 

fruto de muito trabalho e dedicação. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 

“Gostaria de ressaltar o trabalho do vereador Juliano quanto a questão da Morada Nova. 

Desde o final do ano ele vem lutando e fazendo indicações nesse sentido. Parabenizo seu 

trabalho, Juliano, pois você foi uma das peças fundamentais quanto as solicitações vindas 

da população. Parabéns.” 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 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 

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

Antonio Caio", aos 26 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 à Emenda. 2º) Emenda Aditiva de nº. 

002/2016 ao Projeto de Lei nº 23/2016.- Excepciona desdobros em condições e prazos que 

menciona.. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário 

para que faça a leitura dos Pareceres. 3º) PARECER nº. 44/2016.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2016.- 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 06/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Aumenta, cria e altera denominação de cargos da estrutura administrativa do SAAE", 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 DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 4º) 



PARECER nº. 45/2016.- Ao Projeto de Lei nº 31/2016.- 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 31/2016, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do 

Município de Itapira 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 Carlos Aparecido Jamarino 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 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 5º) 

PARECER nº. 46/2016.- Ao Projeto de Lei nº 32/2016.- 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 32/2016, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores aos SOS - Serviço de Obras Sociais 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino 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 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 47/2016.- Ao Projeto de Lei nº 33/2016.- 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 33/2016, de autoria do 

nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre denominação de logradouros 

públicos no Loteamento Residencial JARDIM ESMERALDA", 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. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa nº 01/2016 

alterando a letra g) RUA HELIO MORAES a atual Rua 7 ao artigo 1º, passando a constar 

como: g) RUA HELIO LOPES MORAES a atual Rua 7. Quanto ao mérito, opinam pela 

aprovação, eis que é meritória a homenagem póstuma que o Poder Legislativo através da 

presente propositura presta aos saudosos e honrados cidadãos e cidadãs que em vida muito 

contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. É este o parecer. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino 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 

26 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00135/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Avelino Dias da Silva. Autoria. Décio Da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00136/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Janete 

Vidotto. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00137/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Leôncio Avena. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00138/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana da Silva Lobo. 

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

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

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Ariovaldo Rizzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 

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

00140/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Francisco dos Santos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00141/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

de Lourdes Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes Mantoan Moscom. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ivete 

Franco da Rocha Neves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 16º) Requerimento nº. 00111/2016.- 

Congratulação com os integrantes do Interact Clube de Itapira, pelos 50 anos de fundação, 

celebrados dia 25 de abril. 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 26 de 

Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 

00112/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Magdalena Stringuetti, pelo 



transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Pedro Tadeu 

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

Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) 

Requerimento nº. 00113/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Otília Canella Aricetti, 

pelo transcurso de seu 85º aniversário de nascimento celebrado dia 15 de abril. Autoria. 

Pedro Tadeu Stringuetti. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00114/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Teonilha Pinheiro Hamagutti, pelo transcurso de seu 88º aniversário de nascimento 

celebrado dia 25 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00115/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Beatriz Porcelli Gardinalli, pelo transcurso de seu 80º aniversário 

de nascimento celebrado dia 15 de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00116/2016.- Voto 

de Congratulação com o delegado Anderson Cassimiro de Lima, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 19 de abril. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento nº. 

00117/2016.- Oficiar o Governo do Estado, através do DER, para que determine a limpeza 

do acostamento e recapeamento asfáltico da vicinal que liga Itapira a Mogi Guaçu (SPI 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse ofício direcionado ao Governo 

do Estado é muito importante. Cabe ressaltar que a via foi estadualizada há muito tempo. 

Alguma providência deve ser tomada. Muitos veículos pesados transitam pela via. Até 

quando vamos esperar alguém fazer alguma coisa? Será que vão esperar mais vidas serem 

ceifadas naquela região? Peço a colaboração de todos. O DER deve analisar a situação. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Quero agradecer todos os senhores vereadores. Acredito que é uma matéria muito 

importante. É uma forma de resguardar a vida das pessoas que utilizam aquela via 

diariamente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. JULIANO 

FELICIANO: “O meu voto foi favorável porque realmente essa vicinal necessita de 

melhorias. Essa solicitação merece muita atenção. É uma situação de extrema urgência. 

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

Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 00118/2016.- Requer do Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Negócios 

Jurídicos e Cidadania para que abra processo para cessão dos benefícios concedidos à 

empresa ArtMóveis por descumprimento do Inciso V do Art. 2º da Lei Complementar 

5.430, de 27 de agosto de 2015. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Essa empresa 

era para estar gerando em nosso município cerca de 60 postos de emprego. Até a presente 

data posso afirmar que não é esse o número atual de postos de trabalho. Peço a colaboração 

de todos porque a empresa está em atividade com menos de 10 pessoas. É um prédio de três 



mil metros quadrados para somente 10 pessoas. Muitos empresários itapirenses querem um 

espaço daquele porte para oferecer mais postos de trabalho. Obrigado.” A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 

00119/2016.- Voto de Congratulação com o empresário Aurino Cortez, pela recente 

inauguração da nova loja Star Jeans em Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

Maurício Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00120/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre 

a manutenção de uma estrada de terra localizada no bairro dos Limas, conforme promessa 

feita no início da gestão em 2014. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Essa estrada 

necessita de melhorias. O prefeito prometeu muitas situações, mas até a presente data nada 

foi feito. Alguma medida deve ser tomada. Muitas pessoas transitam por aquela localidade. 

Peço a colaboração de todos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00101/2016.- Sugere construção 

de praça pública no residencial Nenê Cega. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Indicação nº. 

00102/2016.- Sugere melhorias no asfalto, através de operação "tapa buracos", na Rua 

Mauro Simões, no Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00103/2016.- Sugere melhorias 

no asfalto, através de operação "tapa buracos", nos locais que seguem. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) 

Indicação nº. 00104/2016.- Sugere poda de árvores nas ruas França, Antônia Pupa e Prof. 

Ismael de Assis Pinto. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00105/2016.- Sugere denominar 

rua ou logradouro público de nossa cidade de Francisco Graciato. Autoria. Pedro Tadeu 

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

Caio", aos 26 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. 31º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM031061/2016: 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$ 111.474,80. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 32º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002630/2016: 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$ 10.780,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002628/2016: 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$ 26.600,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 34º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002625/2016: 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$ 249.465,75. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 35º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002627/2016: 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$ 36.500,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002629/2016: 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$ 12.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 37º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM002626/2016: 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$ 914.767,89. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 38º) Caixa Econômica Federal: Notificação de crédito de recursos financeiros, 

sob bloqueio, em 31/03/2016, no valor de R$ 69.479,68, destinados ao município de 

Itapira, referente a 4ª parcela do Contrato nº 1429.815-24 no âmbito do Programa 

SANEAMENTO PARA TODOS. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Clayton Ribeiro: 

Respostas em atenção ao Ofício nº 179/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) 

Clayton Ribeiro: Respostas em atenção ao Ofício nº 104/2016. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 41º) Lar São Vicente de Paulo: Prestações de Contas referente ao 1º Trimestre 

de 2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) PRB: 1º Encontro Municipal da Juventude 

Republicana em Itapira no dia 01 de Maio de 2016, às 15:00 horas. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 43º) Fernando Zucarelli Pinto: Manifestação de agradecimento 

pela elaboração de um voto de Congratulação. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 114/2016: Respostas em atenção ao 

Requerimento nº 50/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 

de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Secretaria de Promoção 

Social de Itapira: Manifestação de agradecimento pela elaboração de um voto de 

Congratulação. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) David Moro Filho: Manifestação de 

agradecimento devido a aprovação do Projeto de lei que denomina a Unidade de 

Atendimento Odontológico de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, pela 

ordem, o Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer e a casa aprova por 

unanimidade a inversão da pauta a fim de que o Requerimento nº 98/2016 seja 

discutido e votado. 47º) 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, faz uso da 

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

parabenizar o autor da matéria. O Carlinhos Sartori sempre se lembrou do evento. É uma 

pessoa muito participativa. Não poderia deixar de parabenizar os organizadores do evento. 

Realmente é maravilhoso ver a sociedade civil de forma organizada e coerente. O Motor 

Rock nasceu muito pequeno. Com o passar do tempo foi criando forças para se tornar um 

grandioso evento. Muitas pessoas de nossa cidade e da região vêm prestigiar o evento. Cabe 

ressaltar que o evento também é direcionado para a área social. Muitas famílias carentes 

serão beneficiadas. É um evento que recebe famílias inteiras. Muitas crianças estavam se 

divertindo com seus pais. O evento realizado nesse ano acabou superando minhas 

expectativas. Vocês foram angariar recursos para a área social. Cadeiras de rodas e de 

banho foram conquistadas. Solidariedade em primeiro lugar. Vocês conseguiram melhorar 

algo que já era fantástico. Parabéns e que Deus lhes abençoem. Obrigado.” Não havendo 

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

o Requerimento nº. 98/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Queria parabenizar todos os organizadores 

do evento. Itapira necessita de eventos como esse, principalmente na área social. Parabéns.” 

A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Queria 

parabenizar todos os organizadores do evento. Agradeço a aprovação unânime dos 

vereadores. Vocês beneficiaram muitas pessoas carentes através desse evento. É um 

exemplo de cidadania. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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 

Complementar nº 005/2016.- 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. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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



Projeto de Lei Complementar nº 05/2016. Aprovado em primeira votação por unanimidade. 

A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 

aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 05/2016. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0029/2016.- Extingue cargos 

que especifica na Secretaria da Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Mesa da Câmara. 

Não havendo 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 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0031/2016.- Dispõe sobre a Implantação do Sistema de 

Controle Interno do Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

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

JAMARINO: “Boa noite a todos. Esse projeto é de suma importância para o município e 

para a Prefeitura. Ele estabelece normas e critérios para o Controle Interno da Prefeitura. 

Vou tentar fazer uma explicação de como funciona isso. No meio empresarial o setor de 

controladoria tem como premissa básica o controle de todas as operações administrativas, 

contábeis e financeiras que ocorrem dentro de uma empresa. É o setor que tenta analisar se 

tudo aquilo que foi planejado foi realmente realizado. Levando em consideração os pilares 

da administração, ou seja, planejamento, organização, direção e controle... Esse controle faz 

parte da ferramenta da administração. Dentro da administração pública e do novo conceito 

da contabilidade pública foi instituído esse Controle Interno. Isso já é uma informação 

vinda do Tribunal de Contas. Ela vem de encontro a necessidade da transparência e da 

informação. São os critérios estabelecidos para que se possa realmente controlar. Existem 

duas situações que podem ser feitas. Uma seria o prefeito designar alguém que faça e 

cumpra a lei. Agora existe uma readequação dessa nova sistemática estabelecida por esse 

projeto de lei que dispõe sobre a implantação do sistema estabelecendo os critérios para a 

implantação desse controle. São critérios previstos no Tribunal de Contas. É um processo 

de gestão estruturado a partir desses pilares. No planejamento da Prefeitura podemos 

encontrar o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento Anual e 

assim por diante. Desse modo você estabelece seu plano de governo e suas metas. O 

controle faz que haja acompanhamento dessa situação. É um projeto estabelecido pelo 

Tribunal de Contas. Deve constar o organograma do Controle Interno, o fluxograma das 

atividades, a qualificação mínima de seus membros, quais são as atribuições e 

responsabilidades das pessoas, quais são as regras estabelecidas, dentre outras importantes 



informações. O primeiro quesito está baseado na Constituição Federal, mais 

especificamente em seu artigo 74º. (A seguir, o vereador faz a leitura do artigo 74 da 

Constituição Federal.) O profissional deve ser capaz de exercer suas funções. É muito 

importante essa situação. Deve ser um profissional de carreira concursado. É um assunto 

muito sério. Poucas Prefeituras estão implantando o setor de Controle Interno. Vale 

ressaltar que a implantação é uma recomendação do Tribunal de Contas. O Tribunal exige 

essa situação. (A seguir, o vereador faz a leitura do Projeto de Lei.) Às vezes os vereadores 

questionam os empréstimos e aplicações. Essa pessoa do Controle Interno terá a obrigação 

de antecipar esses questionamentos. Caso o Secretário tenha conhecimento de alguma 

irregularidade e que, por ventura, não passe essa informação para o Controle Interno o 

mesmo responderá solidariamente para o prefeito. Mudou-se o aspecto de que as coisas 

passam batidas. Cria-se a responsabilidade para os gestores de cada Secretaria e para a 

pessoa que responderá pelo Controle Interno. Não se pode simplesmente pegar qualquer 

pessoa e colocá-la como responsável pelo Controle Interno. É necessário um funcionário 

capacitado. Caso contrário, acredito que o Executivo estará sob pena de rejeição de suas 

contas. Para o gestor público e para o prefeito é uma situação muito importante. Essa 

estruturação do setor de Controle Interno da Prefeitura trará muitos benefícios. Para os 

vereadores é muito importante esse tipo de fiscalização. A fiscalização dos gastos públicos 

é prerrogativa do Legislativo Municipal, lembrando que os vereadores poderão sofrer 

questionamentos caso deixem de aprovar o projeto. Para finalizar, queria lembrar que essa 

situação está impactada na Constituição Federal. O projeto sendo implantado, acredito que 

trará muitos benefícios para todas as administrações, seja ela quem for... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Juliano Feliciano: Estamos dando uma lupa para o Tribunal de Contas 

para fiscalizar ainda mais as contas públicas?... Continuando o orador: Na realidade o 

Tribunal de Contas analisa cada setor a fim de buscar as informações. A partir desse 

momento os auditores vão, em primeiro lugar, no setor de Controle Interno. Essa pessoa do 

Controle Interno terá a responsabilidade de passar as informações. Evidentemente que logo 

em seguida os auditores vão até as Secretarias. Eles vão cruzar as informações. O projeto 

está muito bem explicado e detalhado. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

31/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 

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

nº 0032/2016.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 

valores aos SOS - Serviço de Obras Sociais de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. A 

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

todos. A entidade está necessitando de recursos financeiros. Por esse motivo estarão 

realizando algumas festividades a fim de angariar recursos. A administração está enviando 

um valor total de R$ 9.000,00. São nove parcelas iguais. Gostaria de pedir ao prefeito para 

que esse valor seja aumentado. É um valor muito irrisório. Sabemos de quantas famílias são 

assistidas. Gostaria que o líder do prefeito levasse essa solicitação até o prefeito municipal. 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 32/2016. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0033/2016 e Emenda 

Modificativa nº 01/2016.- “Dispõe sobre denominação de logradouros públicos no 

Loteamento Residencial “JARDIM ESMERALDA”. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 33/2016. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2016. Aprovada 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 33/2016. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2016. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O 

PROJETO DE LEI 33/2016 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2016. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00111/2016.- Congratulação com os integrantes do 

Interact Clube de Itapira, pelos 50 anos de fundação, celebrados dia 25 de abril. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00118/2016.- 

Requer do Sr. Prefeito Municipal e Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania para que 

abra processo para cessão dos benefícios concedidos à empresa ArtMóveis por 

descumprimento do Inciso V do Art. 2º da Lei Complementar 5.430, de 27 de agosto de 

2015. Autoria: Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 118/2016. 

Rejeitado menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Coloquei esse requerimento porque a 

empresa deveria gerar 60 postos de trabalho. Atualmente esse número está bem abaixo. 

Infelizmente essa empresa não está cumprindo as exigências da lei. Vários fatores não estão 

sendo cumpridos. A empresa deveria ter um faturamento de 12 milhões. Obrigado.” A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Vereador, 

sugiro que o senhor leia e reconheça aquilo que vota. Quando se fala em faturamento, 

ressalto que esse valor seria anualmente. Pode chegar. Quanto ao número de postos de 

trabalho, lembro que também é uma média anual de empregos. O ano não foi finalizado. 

Está escrito dentro da lei. A lei está muita clara. A própria empresa entrou em contato com 

a Secretaria de Fazenda e Tributos. Ocorreu uma reunião ordinária e foi acatada a dilatação 

desse prazo. Portanto, a empresa está em situação legal em nossa cidade. Por esse motivo 

não existe a necessidade de aprovação do referido requerimento. Obrigado.” DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Abril de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00120/2016.- Requer 

do Sr. Prefeito, informações sobre a manutenção de uma estrada de terra localizada no 

bairro dos Limas, conforme promessa feita no início da gestão em 2014. Autoria: Marcos 



Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 


