
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de maio 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. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Apresentarei o 

resultado do Banco do Povo do mês de Abril e um panorama desse ano. Apesar da crise que 

o país vem atravessando, Itapira está caminhando. No mês de Abril foram concretizados 14 

contratos com valor de R$ 79.417,80. Houve 43 atendimentos na unidade. Desses 43 

atendimentos foram concretizados 14 contratos. Até o mês de abril foram finalizados 43 

contratos com média total de R$ 281.706,00. É uma média de 10,75 contratos ao mês. 

Lembrando sempre que a meta estabelecida pelo governo junto à administração pública 

municipal é de 12 contratos ao mês. Caso considerarmos esse balanço veremos que tivemos 

um aumento de 28% no número de contratos e 13% em valores. Caso também 

considerarmos o acumulado ainda existe uma redução de 20% nos contratos e 7% nos 

valores. É um momento de recuperação onde as pessoas estão buscando recursos. Trouxe 

alguns valores que são praticados no Banco do Povo para as pessoas que estão buscando 

recursos. Existem duas modalidades, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa 

jurídica ela pode emprestar no primeiro crédito de R$ 200,00 até R$ 7.500,00. No segundo 

crédito até R$ 10.000,00, no terceiro crédito até R$ 15.000,00 e no quarto crédito até R$ 

20.000,00. A pessoa jurídica, ao longo do período, pode emprestar R$ 52.000,000. Uma 

análise de credito deve ser feita. É importante destacar a taxa praticada pelo Banco do Povo 

nesses empréstimos. A taxa é de somente 0,35% ao mês, ou seja, é inferior aos praticados 

pelos bancos convencionais. Ele vem se recuperando. É uma boa oportunidade para quem 

deseja novos recursos financeiros. Também quero destacar o resultado do PAT do mês de 

abril. No mês de abril foram admitidas via PAT 16 pessoas. Passaram 262 pessoas pelo 

PAT. Houve 142 encaminhamentos para as empresas. Foram utilizadas 88 pessoas para 

entrevista. Foram cadastradas 29 novas vagas. É importante destacar a evolução dessa 

situação. Fechamos o mês de dezembro de 2015 com 292 empresas cadastradas. São 

pequenas empresas. As grandes empresas possuem seu próprio setor de RH. Até o mês de 

abril estamos com 334 empresas cadastradas. Nesses 4 primeiros meses do ano foram 

cadastradas 42 novas empresas. Obrigado pela atenção de todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. O primeiro 

assunto desta noite seria que está acontecendo no Museu Histórico e Pedagógico Virgolino 

de Oliveira uma exposição sobre o nosso renomado construtor e arquiteto Vitório Coppos. 

É uma obra grandiosa que retrata os prédios e fachadas antigas de nossa cidade. A abertura 

da exposição aconteceu na sexta feita passada junto com a presença de familiares. Muitas 

pessoas estão visitando a exposição. Também esteve presente no evento o neto do saudoso 



Menotti Del Picchia. Ele esteve em nossa cidade e trouxe alguns materiais importantes. 

Outro fato seria a abertura dos Jogos dos Trabalhadores. Estive presente no evento, assim 

como várias autoridades do município. É muito gratificante ver nossos trabalhadores 

participando desse tipo de evento. Outro assunto seria que no final de semana aconteceu a 

festa de São José em Barão Ataliba Nogueira. Muitas pessoas marcaram presença na 

festividade. Também ocorreu a festa de Santa Cruz no bairro do Tanquinho. Essas 

festividades transcorreram com muito sucesso. A comunidade sempre colaborou. Nessa 

segunda feira tivemos a chegada da carreta da mamografia. Foi uma enorme conquista de 

nosso prefeito Paganini e do Deputado Barros Munhoz. Queria parabenizar esse grupo 

político, pois muitos benefícios foram conquistados. Os atendimentos ocorrerão no 

estacionamento do Hospital Municipal. Cerca de 1.300 exames serão realizados. Queria 

parabenizar toda a equipe da Saúde e do grupo Pétalas de Rosa. Agradeço a atenção de 

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

... Continuação da Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de Maio de 2016... DE 

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria falar sobre a carreta da mamografia. Foi 

um trabalho de ordem grandiosa. Itapira recebeu uma carreta do Estado, na qual tem a 

capacidade de atendimento em 1.200 mamografias. A princípio, as pessoas que estavam 

aguardando serão assistidas. As pessoas que mais necessitam desse tipo de serviço serão 

atendidas pela equipe da carreta. Foi feito um levantamento para a realização dos 

agendamentos. A carreta veio em boa hora. Devemos enaltecer o nosso prefeito, a nossa 

Secretária da Saúde, Sra. Rosa Iamarino, e o nosso Deputado Barros Munhoz. O primeiro 

e-mail de solicitação dessa carreta informa que o atendimento seria realizado a partir de 

outubro, mas com a gestão de nosso prefeito e de nossa Secretária da Saúde o processo foi 

antecipado. O interessante de tudo isso é o envolvimento das pessoas organizadoras desse 

processo. A preocupação do Dr. Paulo era relacionada ao resultado dos exames. As pessoas 

enfermas serão encaminhadas para a realização da biopsia. Caso o resultado da biopsia for 

positivo as pessoas serão encaminhadas para o procedimento cirúrgico. É um trabalho 

completo. Agradeço a atenção do Dr. Paulo para com a população itapirense. Esse tipo de 

atitude diferenciou os trabalhos relacionados à carreta da mamografia. Será o melhor 

trabalho feito na região ou, talvez, no Estado. De forma geral, queria deixar um enorme 

abraço para a Vanda. Com muito esforço o nosso Deputado Barros Munhoz conseguiu 

concretizar mais esse benefício para a população itapirense. Queria salientar o aumento do 

servidor público municipal. O reajuste fechou em 9,39%. Nos quatro anos de gestão do 

prefeito Paganini tivemos 33,93% de aumento ao servidor público municipal. Isso está 

acima da inflação do período. Na gestão anterior a média esteve em 31,30%. Houve uma 

enorme perda salarial na gestão anterior. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

para falar a respeito de três indicações. Uma delas está sendo angariada desde o início de 

meu mandato. Seria sobre a pista de arrancada. O prefeito prometeu para a população que 

não mediria esforços a respeito do assunto. Teríamos som automotivo, prova de arrancada, 

dentre outras situações. Caso esse espaço fosse disponibilizado, acredito que a população 

não seria incomodada. Desde o ano de 2013 venho cobrando o prefeito municipal. Alguns 

empresários se colocaram à disposição para ajudar na construção desse espaço. O 

presidente da Solano é exemplo disso. O prefeito prometeu, mas não cumpriu. Em relação 



aos funcionários da Daicon, saliento que houve contratações, mas também demissões. 

Foram dispensados 10 funcionários. É uma enorme perda. Outra matéria sugere a 

construção de um centro comunitário no bairro Cubatão, mais especificamente na Rua José 

Rosário. A população que reside naquela rua está com medo. Estão pensando que o Poder 

Executivo construirá mais uma praça naquela localidade. O tráfico se encarregará de tomar 

conta da praça caso a mesma realmente for construída. Infelizmente existe tráfico naquela 

localidade. A construção de um centro comunitário seria muito bem vinda. Muitos jovens 

podem ser resgatados das drogas. Peço a colaboração de todos. Agradeço os vereadores que 

assinaram a matéria. Outro assunto está relacionado a sinalização de trânsito. Algumas 

pessoas estavam fazendo doações e acabaram sendo multadas defronte a Igreja Nossa 

Senhora da Penha. Elas foram multadas porque seus veículos não eram caminhões baú. 

Alguma alteração deve ser feita no local de carga e descarga daquela localidade. Desse 

modo, acredito que os cidadãos não vão ser multados. Peço a colaboração de todos. Uma 

sinalização alegando quinze minutos de tolerância resolveria o problema. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. 

Em nome de meu amigo Alair Cavalaro gostaria de cumprimentar a todos. Fiz alguns 

requerimentos, senhor presidente. Um deles sugere ao senhor prefeito disponibilizar os 

profissionais do setor da zoonose para o mutirão de captura de escorpiões nos cemitérios 

municipais. Realmente está havendo a captura desses escorpiões. Estamos tendo muito 

sucesso em relação a captura. Precisamos que esse tipo de serviço continue de forma mais 

frequente. Existem muitos escorpiões. Uma pessoa foi ferroada por um escorpião na 

semana passada. Elaborei um requerimento direcionado ao instituto Butantã solicitando 

informações sobre a quantidade de soro antiescorpiônico enviada ao município de Itapira. 

Gostaria de solicitar ao presidente desta Casa informações nesse sentido. Esse mesmo 

ofício também foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde. Informações devem ser 

disponibilizadas. É muito perigosa a picada de um escorpião, principalmente para crianças 

e idosos. Existe perigo e risco de morte. 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 12ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 19 de Abril de 2016. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio 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 Resolução. 2º) Projeto de Resolução nº. 001/2016.- Em que o Sr. Mesa da 

Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 

suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

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

Resolução, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto 

de Lei Complementar nº. 007/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre alteração da estrutura 

administrativa da Prefeitura e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da 

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

Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0034/2016.- Em que o 

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

Cria o Fundo Municipal de Proteção aos Animais, e dá outras providências. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 

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

passamos ao Parecer. 5º) PARECER nº. 48/2016.- Ao Projeto de Lei nº 22/2016 e 

Emendas Aditivas nº 01 e 02/2016. 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 Emendas Aditivas nº 01 e 02/2016, 

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. Acordaram ainda, por apresentar a Emenda Aditiva nº 

03/2016, com a seguinte redação: Artigo 1º - Acrescentam-se os incisos XVIII e XIX ao 

Artigo 1º do Projeto de Lei nº 22/2016: XVIII- Rua Francisco Glicério nº 84 e rua Emb. 

Pedro de Toledo nº 295. Inscrição cadastral - 001.041.002.000. Área mínima - 63,00m2. 

Testada mínima - 4,60 metros. XIX- Rua Das Mangas. Inscrição cadastral - 

035.004.041.000. Área mínima - 970,00m2. 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 03 de Maio 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. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00144/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Abílio Coradi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00145/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Antônio Brunialti. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00146/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Alves Godoy do Nascimento Lovatto. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Cleuza Maria Buzana da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 



2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00148/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido de Oliveira Dorta. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00149/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como China. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00150/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Faraco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Alves Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

03 de Maio 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. 14º) 

Requerimento nº. 00110/2016.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Clube de 

Campo Santa Fé, na pessoa de seu presidente Dorival Vieira. Autoria. César Augusto da 

Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) 

Requerimento nº. 00121/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre o não reajuste 

das diárias dos motoristas da Prefeitura. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Marcos Paulo 

da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em 

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

Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) 

Requerimento nº. 00122/2016.- Voto de Congratulação com o Deputado Estadual José 

Antonio Barros Munhoz, pela gestão junto ao governo do Estado para que Itapira fosse 

incluída no Programa Mulheres de Peito, da Secretaria Estadual da Saúde. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00123/2016.- Voto de Congratulação com o 

Prefeito Municipal José Natalino Paganini, pela gestão junto ao deputado Barros Munhoz e 

governo do Estado para que Itapira fosse incluída no Programa Mulheres de Peito, da 

Secretaria Estadual da Saúde. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, 

o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 

Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 

00124/2016.- Voto de Congratulação com a Associação Pétalas de Rosa e Secretaria 

Municipal de Saúde pela conquista e inclusão do município no Programa Mulheres de 

Peito, da Secretaria Estadual da Saúde. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, 



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

favorável porque a Vanda sempre se dedicou. Sabemos que essas pessoas trabalham muito 

para o bem do próximo. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 19º) Requerimento nº. 00125/2016.- Requer oficiar a Viação Itajaí, 

objetivando a extensão da linha de ônibus do bairro José Tonolli, passando pelo 

Condomínio Residencial Morada Nova. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00126/2016.- Congratulação com as equipes participantes do 39º Jogos dos Trabalhadores 

de Itapira. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00127/2016.- Voto de Congratulação com 

os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Cruzada de Fogo, na 

pessoa do Pr. Eduardo Almeida Lacerda, pela inauguração da igreja em Itapira. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 00128/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Elizabeth Facce Ruete, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 

de abril. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00129/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Terezinha Rodrigues Moreira, mais conhecida por "Tera Cabelereira", 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 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) 

Indicação nº. 00106/2016.- Sugere delimitar vaga de estacionamento para embarque e 

desembarque defronte a secretaria da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) 

Indicação nº. 00107/2016.- Sugere construção de Centro Comunitário no bairro do 

Cubatão, em local que especifica. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00108/2016.- Sugere doação de 

área fora do perímetro urbano para construção de pista para prática de Drag Racing (provas 

de arrancada). Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00109/2016.- Sugere execução de obras de 

pavimentação asfáltica sobre paralelepípedos na Rua 13 de Maio. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Indicação nº. 

00110/2016.- Sugere recapeamento asfáltico na Rua Juvenal Zago (Vila Zago), no bairro da 

Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 



MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00111/2016.- Sugere estudos para construção de 

uma nova cancha de bocha no Córrego do Coxo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 

00112/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos objetivando a realização de nova pintura e 

instalação de persianas na Casa "Menotti Del Picchia". Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Maio 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) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 110/2016.- Resposta ao 

Requerimento nº 33/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Igreja Católica 

Apostólica Brasileira: Convite para as festividades de pentecostes. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 33º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Ofício nº 

289/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Banda Lira de Itapira: Relatório 

Trimestral de Atividades. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Maio 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 006/2016.- 

Aumenta, cria e altera denominação de cargos da estrutura administrativa do SAAE. 

Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

06/2016. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 

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

Lei nº 0022/2016.- Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Décio Da Rocha Carvalho. Carlos Alberto Sartori e Joilson Batista Militão da Silva Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 22/2016. Aprovado em primeira votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação as Emendas 

Aditivas de nºs 01 e 02/2016. Aprovadas por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 



em segunda votação o Projeto de Lei nº 22/2016. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação as Emendas 

Aditivas de nºs 01 e 02/2016. Aprovadas por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE 

LEI Nº 22/2016 E EMENDAS ADITIVAS DE NºS 01 E 02/2016. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00110/2016.- Voto de Congratulação com a nova diretoria 

do Clube de Campo Santa Fé, na pessoa de seu presidente Dorival Vieira. Autoria: César 

Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 4º) 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. A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Aparecido Jamarino 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 03 de Maio 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 120/2016. Aprovado menos dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e 

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

SILVA: “Boa noite a todos. Fico triste com os vereadores. A obra não foi feita. Será que 

estão aguardando as vésperas das eleições? A população deve pensar.” A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. A partir 

da próxima semana essa estrada será feita. Vim trazer as informações necessárias. Por esse 

motivo é desnecessário o vosso requerimento. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00121/2016.- Requer do Sr. 

Prefeito, informações sobre o não reajuste das diária dos motoristas da Prefeitura. Autoria: 

Décio Da Rocha Carvalho. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00122/2016.- Voto de Congratulação com o Deputado Estadual José 

Antonio Barros Munhoz, pela gestão junto ao governo do Estado para que Itapira fosse 

incluída no Programa Mulheres de Peito, da Secretaria Estadual da Saúde. Autoria: 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 122/2016. Aprovado 

menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00123/2016.- Voto de 

Congratulação com o Prefeito Municipal José Natalino Paganini, pela gestão junto ao 

deputado Barros Munhoz e governo do Estado para que Itapira fosse incluída no Programa 



Mulheres de Peito, da Secretaria Estadual da Saúde. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

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

todos. Votei contrário a matéria do Barros Munhoz uma vez que esperamos mais de três 

anos para poder incluir em alguma coisa. Ele está como deputado estadual há mais de um 

mandato e somente agora fez alguma coisa para o município. Por que esperar tanto tempo? 

Será que estava aguardando a época das eleições? Quanto a carreta da mamografia, lembro 

o grupo Pétalas de Rosa. Eles fazem um belo trabalho. Colocando isso aqui acabamos 

tirando o brilho de quem realmente fez uma boa gestão. Não tem como congratular-me com 

o prefeito porque ele demorou mais de três de anos. Muitas mulheres estão na fila para 

fazer a mamografia. Fui cobrado por muitas mulheres. O grupo Pétalas de Rosa batalhou 

muito pela carreta da mamografia. Infelizmente não congratulo-me para com o prefeito e 

muito menos para com o Barros Munhoz. O Barros Munhoz poderia fazer uma emenda 

para a Saúde de Itapira. Seria uma forma de beneficiar essas pessoas. Obrigado.” A seguir, 

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

Tenho consciência que estamos tendo alguns problemas no agendamento das mamografias. 

É devido ao alto número de exames solicitados. Não tenho consciência que esse tipo de 

espera se prolonga por anos como foi dito anteriormente. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Primeiramente queria que o senhor entendesse, senhor vereador, que são profissionais de 

respeito. Existiu um cronograma preestabelecido, no qual recebeu muito empenho por parte 

do deputado. Ele ajudou Itapira. Quando se fala em ano político, será que vossa excelência 

esqueceu a reforma do 3º andar do Hospital? Foi verba vinda através do deputado Barros 

Munhoz. Será que vossa excelência esqueceu a reforma da cozinha? Vossa excelência 

também esqueceu a reforma do pré-parto? Posso ficar falando o resto de meu tempo sobre o 

que foi feito anteriormente. Em ano político não se trabalha e não se busca recursos? A 

população deve ficar largada porque é ano político? Não vejo uma condição desse porte. 

Congratulo-me com o grupo Pétalas de Rosa, mas a gestão de uma administração séria tem 

que correr atrás. Não é somente fazer uma ligação e solicitar a carreta. Existe a necessidade 

da elaboração de muitos documentos. O lado burocrático é muito importante. Temos um 

mastologista em nossa cidade. É muito importante essa situação. Não congratular é uma 

opinião pessoal, mas é um enorme ganho para a cidade. É o melhor para a cidade. Quem 

colhe o resultado é o povo de Itapira. Quando temos um deputado forte, um prefeito sério e 

honesto, além de Secretários competentes, conseguimos trazer muitos benefícios para a 

cidade. A população somente tem a ganhar. Muitos benefícios já foram concretizados. 

Antes de falar qualquer coisa vossa excelência deve ter conhecimento de causa... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino: Todo o trabalho de equipe, 

organização e ONGs é bem vindo. Não consigo imaginar em sã consciência alguém que 

possa deixar de trazer alguma coisa a fim de beneficiar as pessoas... César Augusto da 

Silva: Cabe ressaltar que já apresentei uma matéria nesta Casa no sentido de que quem faz 

tratamento de câncer deveria ser isentado do IPTU. O seu prefeito virou as costas... 

Continuando o orador: Existem vários tipos diferentes de câncer. É uma triagem muito 

difícil de fazer. Isso o que o senhor está fazendo é jogar para a galera de forma política. 

Como o vereador Carlão disse, ninguém, em sã consciência...” Não havendo mais nenhum 

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



Requerimento nº. 123/2016. Aprovado menos um voto do Vereador Sr. Marcos Paulo da 

Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei 

contrário a matéria porque o vereador falou a respeito do aumento salarial do servidor 

público. O aumento foi baseado no IPCA.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Justifico pelo bom trabalho realizado, diferente 

de tudo o que já aconteceu nesta cidade. Hoje Itapira possui uma boa administração. 

Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Maio de 

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

nº 00126/2016.- Congratulação com as equipes participantes do 39º Jogos dos 

Trabalhadores de Itapira. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 

de Maio 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. 


