
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 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. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Somente quero 

agradecer o Poder Público pela vinda da carreta da mamografia. Isso resolveu um dos 

maiores problemas da rede básica, ou seja, o acúmulo de pedidos. Isso, na prática, traduz 

uma atuação muito forte na defesa da saúde da população. Queria agradecer os nossos 

dirigentes, assim como o prefeito Paganini e o Deputado Barros Munhoz. Cada vez mais 

acredito que esse tipo de solução somente acontece com uma atuação política muito forte. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para falar sobre duas matérias de minha autoria. 

Seria uma indicação e um requerimento. A indicação seria que no Hélio Nicolai existe dois 

bueiros defronte a uma residência. Seria a residência do Rafael. É um amigo muito 

batalhador. Com muito sacrifício ele conseguiu comprar um veículo. Defronte a garagem 

de sua residência existe dois bueiros. Gostaria que o setor competente se deslocasse até a 

residência para analisar a situação. Alguma providência deve ser tomada. O deslocamento 

dos bueiros resolveria o problema. Acredito que não afetará o escoamento da água. Não sou 

técnico no assunto, mas acredito que o problema pode ser resolvido. O problema pode ter 

vindo da administração passada, mas acredito que o mesmo pode ser resolvido. Outro 

assunto seria com relação ao preço do ingresso dos brinquedos da Festa de Maio. O preço 

está muito alto. Muitas famílias estão desempregadas. Algumas crianças ganham apenas 

dois ingressos. Como as crianças vão brincar em outros brinquedos? Venho cobrando essa 

situação porque em 2013 alguns vereadores ganharam ingressos. Acho que os ingressos 

estão indo para as pessoas erradas. Esses ingressos deveriam chegar às mãos de quem mais 

precisa. Posso provar o que estou dizendo. Gostaria que a Prefeitura governasse com justiça 

e igualdade. Em relação ao bairro dos Limas, queria dizer que uma obra foi iniciada e não 

foi finalizada. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Fiquei ausente duas semanas das atividades 

legislativas. Nesta noite venho fazer um alerta, mas que fique bem claro que seja 

direcionado a todos os servidores municipais. Deu entrada, na semana passada, um projeto 

de lei complementar de nº 07/2016 que em minha observação como vereador talvez seja o 

maior descalabro institucional, até então, cometido pela administração Paganini. Isso é uma 

vergonha. Vergonha porque veio nas entrelinhas de um projeto de lei complementar. Pude 

tirar cópia para analisar ontem e hoje. É uma vergonha e uma sacanagem para os servidores 

municipais. Isso porque o artigo 6º do projeto de lei complementar vem a beneficiar o 

prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Esse é um verdadeiro jabuti vindo da 



Prefeitura de Itapira. Isso é vexatório para todos os servidores municipais. Isso aqui é uma 

vergonha para não dizer outras palavras. Por quê? Porque isso aqui é acomodar 

companheiros políticos. Em ano eleitoral é totalmente descabido para quem trabalha, ou 

seja, os 2.400 servidores. O prefeito veio a público no último final de semana se 

vangloriando dizendo que injetou 5 milhões no comércio. Tem servidor que pode confirmar 

essa situação. Em relação a isso aqui, é uma vergonha. Isso aqui é acomodar companheiros 

políticos. Não é companheiro que ganha o básico. É companheiro que ganha de cima para 

baixo. Não tem cabimento essa situação em ano de crise. Acomodar servidor que ganha 

subsídio não tem sentido. Trago a lei e mostro que isso é inconstitucional. Servidor que 

ganha subsídio deve ganhar o que realmente foi aprovado por lei e mais nada. Uma 

entrelinha passar pelo crivo da Câmara... Isso é um tapa na cara da sociedade e de todos os 

servidores municipais. O Paganini deveria se manifestar sobre essa situação. Espero que a 

comissão corrija a situação. Isso é inconstitucional sem falar na imoralidade desse artigo. 

Espero que a comissão tenha bom senso. Não estamos aqui para assinar aquilo que vem lá 

de cima. Estamos aqui para discutir através de diálogo. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Um dos 

assuntos que me trás a esta tribuna é que estive visitando as obras da ponte do Cercado 

Grande e Stringuetti. As obras foram iniciadas nessa semana. Ela beneficiará os moradores 

daquela localidade. Outro fato é a entrega das melhorias que foram realizadas na quadra da 

Vila Dr. José Secchi. A população daquela localidade solicitou melhorias nesse sentido. 

Hoje a quadra está em condições de uso. Tem um requerimento de minha autoria onde 

solicito ao deputado Barros Munhoz para que desenvolva gestões junto ao governo para 

que possa trazer para a nossa cidade o Poupa Tempo Móvel. Muitas pessoas já solicitaram 

essa situação. É uma forma mais rápida dos cidadãos itapirenses regularizarem seus 

documentos. Falei com o Barros Munhoz e o mesmo acenou positivamente. Vamos 

aguardar a vinda do Poupa Tempo Móvel para Itapira. Outro assunto faz referência ao 

cemitério da Saudade. Estive reunido com o pessoal da administração do cemitério e os 

mesmos alegaram que ocorreram vários furtos. Existe a necessidade de estudos quanto a 

segurança do cemitério. Estive falando com o prefeito e o mesmo está analisando a 

situação. Algumas pessoas se sentem ofendidas quando ocorre uma situação desse tipo. São 

pessoas de má fé que destroem os mausoléus do cemitério. Quanto as matérias da pauta, 

constatei que existe um requerimento de felicitações direcionado aos servidores da Saúde. 

Em nome de todos que trabalham na Saúde também gostaria de deixar registrada as minhas 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, Carlinhos, lembrando dos 

servidores da Saúde, ressalto que o dia 12 é muito importante. Parabenizo todos os 

servidores da Saúde. Hoje deve ser votado um projeto de lei complementar que cria o fundo 

municipal relacionado aos maus tratos dos animais. É um projeto de lei que começou com a 

busca e a preocupação do prefeito em relação aos animais. Foi uma reivindicação feita 

pelas entidades que cuidam dos animais de nossa cidade. Esse fundo vai gerar, através das 

multas aplicadas em nossa cidade, uma destinação para os cuidados junto aos animais. 

Itapira, mais uma vez, é pioneira nesse tipo de situação. Isso mostra a preocupação de nosso 

prefeito Paganini para com as entidades e os animais. Queria falar que nessa segunda feira 

foi assinado o convênio dos R$ 600.000,00 para o recape de nossa cidade. É mais um 



ganho vindo através de nosso Deputado Barros Munhoz. A cidade está sendo recapeada de 

forma grandiosa através do dinheiro que veio do Desenvolve São Paulo. O Istor Luppi e o 

José Tonolli possuem suas vias com boa parte de asfaltamento. Obviamente que existe um 

tempo e um cronograma de trabalho. O mais rápido possível todas as ruas do bairro serão 

asfaltadas e, tão logo, também serão entregas as 305 unidades habitacionais. É mais uma 

enorme conquista. Isso mostra a responsabilidade que o Paganini possui para com os 

cidadãos itapirenses. Vale salientar que uma creche com 150 vagas está prestes a ser 

entregue. São importantes conquistas para Itapira. É um ganho gigantesco para aquele 

bairro. Os bairros estavam abandonados pelas gestões anteriores. Os moradores perceberam 

o quanto o prefeito Paganini está trabalhando para o bem de todos. É o bairro mais 

valorizado de nossa cidade. A cidade somente tem a ganhar com esse tipo de situação. 

Também queria lembrar do dia das mães. Parabéns a todas mães. Quanto ao projeto de lei 

que o doutor mencionou, ele está sendo estudado nas comissões. O senhor é servidor do 

Pronto Socorro e é alocado dentro da ortopedia. Depois de certo tempo dentro de um cargo 

diferente o funcionário público municipal tem na lei a garantia desse aumento de valor 

salarial. O que se está querendo, através dessa lei, é fazer uma adequação para alguns 

funcionários. Eles também acabam tendo outro tipo de cargo, mas são funcionários 

efetivos. Muitos são diretores e tem o cargo. Eles são beneficiados pela lei. Muitas vezes 

quando ocupam outros cargos eles acabam não sendo beneficiados. É uma coisa que está 

em discussão dentro das comissões. 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 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 26 de Abril de 2016. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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 Parecer e Projeto de Decreto Legislativo. 3º) PARECER nº. 

49/2016.- ASSUNTO: BIOGRAFIA DO ILUSTRE SR. DR. CARLOS HENRIQUE 

FOCESI SAMPAIO. RELATOR : CARLOS APARECIDO JAMARINO. A Comissão 

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

Biografia do excelentíssimo deputado federal Sr. CARLOS HENRIQUE FOCESI 

SAMPAIO, apresentado nesta Comissão pelo Vereador Carlos Alberto Sartori, com a 

finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2016, outorgando-lhe o 

Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético 

a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 

pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo ilustríssimo deputado 

federal Carlos Sampaio. O Dr. Carlos Sampaio, que exerceu com muito brilhantismo o 

cargo de promotor Público, passando por inúmeras cidades do Estado de São Paulo, e 

depois ingressando-se na carreira política, ocupando vários cargos públicos, entre eles o 



cargo de deputado federal por quatro mandatos consecutivos. Iniciou na política em 1992, 

quando foi eleito Vereador da cidade de Campinas, com a sétima maior votação; 1996, 

torna-se o primeiro Secretário para Assuntos de Segurança Pública de Campinas; 1997, 

assume o cargo de deputado estadual e presidente da CPI da Favela Naval; reelege 

deputado federal para a legislatura 1999/2002 - Em 2002 elege-se deputado federa, com 

161 mil votos - É reeleito deputado federal para o mandato 2007/2010 com 240 mil votos - 

Em 2010 é reeleito para o terceiro mandato de deputado federal e finalmente é reeleito para 

o quarto mandato consecutivo 2015/2018, com mais de 295 mil votos. Conforme extensa 

biografia, em anexo, com exposição dos cargos e funções em que participou, todas de suma 

importância dentro da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal, e por tudo quanto tem 

feito pelo Município de Itapira, é merecedor do Título de Cidadão Itapirense apresentado 

pelo Vereador Carlos Alberto Sartori. Por todo exposto que da Biografia do homenageado 

consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2016. 

É este o Parecer. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 4º) 

Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2016.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão 

de Título de Cidadão Itapirense ao renomado deputado federal, excelentíssimo Dr. Carlos 

Henrique Focesi Sampaio. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Parecer e Projeto de Decreto Legislativo, Sr. Presidente 

passa a leitura do Parecer. 5º) PARECER nº. 50/2016.- Ao Projeto de Lei nº 34/2016.- 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 34/2016, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria o Fundo Municipal de Proteção aos 

Animais, 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 10 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. 00152/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Sebastião Cipola, mais conhecido como Tião Pitinho. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00153/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Helena Moreira Pereira. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Benedito José de Lima Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00155/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vercy Ribeiro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00156/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Walter 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Conceição de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00158/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luísa Batista Sobreiro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00159/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Robson Roberto da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00160/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Joana Aparecida Rodrigues da 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Delcio Duzzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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. 16º) 

Requerimento nº. 00130/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Rafael Cassimiro de 

Lima, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de maio. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 17º) Requerimento nº. 00131/2016.- Voto de Congratulação com o Sindicato 

da Saúde de Campinas e Região, sub-sede Itapira, pelo Dia do Profissional da Saúde, 

comemorado dia 12 de maio. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00132/2016.- 

Congratulação com o padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade católica, pela 

brilhante realização da Festa de São Benedito. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 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 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00133/2016.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do concurso da Pérola Negra 2016. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00134/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Angela Dirney Pucci Borges, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de maio. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) 

Requerimento nº. 00135/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Izabel Carbonari 

Botero Salgado, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 22º) Requerimento nº. 00136/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Therezinha de Oliveira Giomo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00137/2016.- Voto de Congratulação 

com o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 04 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00138/2016.- Voto de 

Congratulação com as jovens participantes do concurso de Rainha do 39º Jogos dos 

Trabalhadores. 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 10 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00139/2016.- Voto de 

Congratulação com a comunidade católica da Vila Dr. José Secchi, pelo sucesso da festa 

em Louvor a São José Operário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00140/2016.- Voto 

de Congratulação com a comunidade católica do Tanquinho, pela realização da festa em 

Louvor à Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00141/2016.- Voto de Congratulação 

com os integrantes da comissão organizadora da Festa de São José, extensivo aos 

moradores de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00142/2016.- Voto 

de Congratulação com as empresas itapirenses participantes da 23ª edição da Agrishow, em 

Ribeirão Preto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00143/2016.- Voto de Congratulação 



com o vereador Rafael Donizete Lopes pelo nascimento de sua filha Maria Fernanda, 

ocorrido no último dia 05 de Maio. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Gostaria imensamente de 

agradecer todos os vereadores, assim como os funcionários da Casa. Em nome de minha 

família queria agradecer todos vocês. Sinto-me emocionado e lisonjeado. Obrigado.” A 

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

existem diferenças nesta Casa, mas também existe humanidade e coleguismo. Parabéns de 

coração pela vinda dessa filha. É um ser iluminado. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00144/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria Olívia Mantuan Riberti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 09 de maio. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. 

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

10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 

00145/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Vera Lilia Pereira Santos Rocha Loures, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 03 de maio. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) 

Requerimento nº. 00146/2016.- Voto de Congratulação com os novos integrantes eleitos 

para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Prefeitura (CIPA). Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00147/2016.- Requer oficiar a direção da CPFL 

Paulista, objetivando a substituição de um poste na Rua Joaquim Gomes da Cunha, em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00148/2016.- Requer do Sr. 

Prefeito, informações sobre o asfaltamento da Rua Thimotio Soares no Conjunto 

Habitacional José Tonolli. 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 10 de 

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

00149/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Elza Gavrielides Amâncio de Camargo, 

pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00150/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Joaquina de 

Paulo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de maio. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 37º) Requerimento nº. 00151/2016.- Requer oficiar o Deputado Estadual 

Barros Munhoz, para faça gestão junto ao governo do Estado, no sentido de disponibilizar 

os serviços do Poupa Tempo Móvel em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 

00113/2016.- Sugere substituição de um bueiro na Rua Manoel Borges, defronte o nº 76, no 

Hélio Nicolai. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00114/2016.- Sugere a instalação de um ponto de 

ônibus coberto na Rua Major João Manoel, defronte a Loja da Geny. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) 

Indicação nº. 00115/2016.- Sugere a indicação de vigia ou instalação de câmera de 

monitoramento no Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 

00116/2016.- Sugere perícia técnica de segurança do trabalho nos banheiros da Praça 

"Bernardino de Campos" e Rodoviária "José Benedito Coloço". Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 10 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: 

42º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 147/2016: Respostas em 

atenção ao Requerimento nº 64/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 137/2016: Respostas em atenção ao 

Requerimento nº 48/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Prefeitura Municipal de 

Itapira; Ofício SG-DAO nº 143/2016: Respostas em atenção a Indicação nº 64/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 136/2016: Respostas em atenção ao Requerimento nº 47/2016. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 46º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 138/2016: 

Respostas em atenção ao Requerimento nº 87/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a solenidade de entrega 

do título de Cidadão Guaçuano ao Pastor Henrique Roberto da Silva. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Sindicato do Comércio Varejista de Itapira: Ref: 

Agradecimento. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Itapira: Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 07/2016. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 50º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Ofício 

CGCRRM nº 683/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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 

única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2016.- Dispõe sobre suplementação e 

redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo 

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

o Projeto de Resolução nº 01/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0034/2016.- Cria o Fundo Municipal de Proteção aos 

Animais, e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “ Em relação a esse fundo tive a 

oportunidade, juntamente com o vereador Carlinhos Sartori, de contar com a votação de 

todos os vereadores. O vereador Joilson também é coautor. Devemos defender o que é bom. 

Nada mais justo aprovarmos a situação. Devemos elencar todas as instituições que fazem o 

trabalho. É muito importante respeitarmos e votarmos a favor do projeto. O Rogério faz um 

bom trabalho junto à entidade. Quem sairá ganhando é a cidade de Itapira, principalmente 

as pessoas que fazem o trabalho em defesa dos animais. Parabenizo a iniciativa. Peço a 

colaboração de todos. É um bom projeto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Na verdade, 

muitas vezes temos divergências dentro desta Casa. Existem opiniões diferentes e opiniões 

que convergem para o mesmo ponto. Esta Casa teve a oportunidade de aprovar a lei 

relacionada aos maus tratos aos animais. Em minha concepção, foi a cidade pioneira no 

Estado de São Paulo a criar uma lei rígida que possa ser colocada em prática contra os 

agressores. É uma lei ampla e complexa. Ela faz a punição desses infratores. Aqueles que 

maltratam os animais devem ser multados e punidos. Isso mostra a preocupação do prefeito 

desde o início junto as entidades. As entidades são extremamente necessárias e fazem uma 

função onde, muitas vezes, o setor público não consegue fazer. Hoje temos várias entidades 

com pessoas engajadas no trabalho voluntário. Existiu nesta Casa a criação do Conselho 

Municipal de Proteção Animal. O nosso prefeito constantemente vem fazendo reuniões 

para tentar atender as reivindicações dessas entidades. Não é uma situação fácil. Os custos 

são altos. É um problema quase que epidemiológico em nossa cidade. Há pouco tempo 

tivemos um novo problema que foi diagnosticado pelo nosso prefeito. Ele chamou as 

entidades e colocou o departamento competente à frente da situação. De forma geral as 

entidades requereram ao prefeito a possibilidade do uso da multa. Elas devem ser aplicadas 

aos infratores. O dinheiro será revertido para os próprios animais. Esse fundo vem 

contemplar as entidades. Estou jogando méritos ao prefeito por atender as solicitações. O 

projeto foi elaborado e enviado a esta Casa. Todos os membros das comissões entenderam 

a necessidade dessa lei. É um bem estar para a cidade. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse projeto 

de lei veio nesta Casa depois de quase um ano após a aprovação da lei de maus tratos aos 

animais. Quando foi aprovado fiz uso da palavra. Coloquei que Itapira também necessitava 

da criação de um fundo. A partir do momento que você aplica uma lei, acredito que um 

fundo específico deve ser criado. Isso aqui vem para formalizar a situação. Quando uma 

pessoa paga uma multa e não é destinada ao fundo específico, acredito que o dinheiro pode 

retornar. Há mais ou menos dois anos o prefeito enviou um projeto de lei destinando uma 



área para a construção da nova sede da UIPA. Infelizmente o local era inapropriado. O 

Deivão ligou para o prefeito e o mesmo disse que tomaria alguma providência quanto aos 

animais abandonados. Parabenizo o prefeito por ter atendido o suplente de vereador. A 

UIPA não tem condições de receber todos os animais. Cadê a gestão que era para ter feito 

antes de entregar as chaves dos apartamentos?... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Falando em gestão, o SENAC trabalhou nisso. Ocorriam 

reuniões semanais com as pessoas que foram comtempladas. Foi feito um questionário pelo 

próprio SENAC. Houve orientações por parte das entidades. Inclusive, a UIPA e o Amor de 

Quatro Patas também marcaram presença. Existiu um trabalho social de orientação... 

Continuando o orador: Na prática podemos ver o transtorno que isso ocorreu na cidade. 

Não é culpa da UIPA. A UIPA não possui local adequado para receber mais animais. A 

UIPA faz um serviço muito importante para o município. Deveríamos ter um canil público, 

mas a nossa cidade não possui. Esse fundo também poderia colaborar para a castração de 

animais. É uma forma de limitar a proliferação de animais de rua. Esse fundo também pode 

ajudar na construção da nova sede da UIPA. Até a presente data nada foi feito. O Poder 

Público também deve colaborar. Uma área deve ser destinada para a construção de um 

canil. Estudos devem ser realizados nesse sentido. Um veterinário da Prefeitura poderia 

castrar uma determinada quantidade de animais por mês. O dinheiro desse fundo deve ser 

bem destinado. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 34/2016. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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. Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 110/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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 autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 

RETIRADA PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o 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, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Fiz a solicitação do valor das diárias dos motoristas. Desde o ano passado estamos 

batalhando por melhorias nesse sentido. Uma diária não atinge, sequer, uma refeição de 

almoço. Acredito que o valor atual disponibilizado pode pagar somente um café. Caso o 

Secretário viajar junto com o motorista, acredito que os valores vão ser bem diferentes. Até 

quando essa desigualdade estará nas diárias? Os motoristas não estão solicitando coisas 

absurdas. Gostaria que o valor fosse reajustado. Dez por cento do salário deles seria muito 

bem vindo. Não é muito para a Prefeitura. Outra solução seria a redução das diárias dos 



Secretários. O motorista deve receber o valor de suas diárias de acordo com o período 

trabalhado. O valor é muito pequeno. Os motoristas não devem pagar o almoço com 

dinheiro próprio. Eles estão em horário de serviço. A Prefeitura deve pagar o almoço deles. 

Trabalhar e passar fome, em minha opinião, ninguém merece. Peço o apoio de todos os 

vereadores. É final de mandato. O prefeito deve rever essa situação. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vou assinar o 

requerimento. Tivemos a oportunidade de fazer alguns debates. Isso aqui nada mais é do 

que a cobrança que fiz no Pequeno Expediente. O que falta na administração é mostrar para 

o servidor aquilo que ele merece. O vereador Marquinhos foi muito feliz com suas palavras. 

Não podemos diferenciar os valores. Se o Secretário tem direito a um valor... Quem 

transporta os pacientes para o AME, para Barretos e para Divinolândia é o motorista. O 

carro não vai sozinho... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 

Muitos motoristas deixam suas famílias para atender os cidadãos de nossa cidade... 

Continuando o orador: Vejo que a pessoa deixa seus familiares para trabalhar para o 

município. Queria perguntar para o prefeito sobre o que é prioritário em sua gestão. Se ele 

precisa de bons Secretários, acredito que eles devem ter bons motoristas. É o mínimo. O 

motorista é bom para transportar o Secretário para qualquer local. Ele leva o Secretário e o 

munícipe. Fica registrada essa cobrança. Os motoristas de diferentes segmentos merecem 

melhor atenção. Vamos olhar para os motoristas. É um bom momento. Isso mostra que 

estamos pensando em todos, principalmente naqueles que mais necessitam. A função do 

motorista é muito estressante. Espero que os vereadores aprovem a matéria. Obrigado.” 

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

única votação o Requerimento nº. 121/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 126/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00132/2016.- 

Congratulação com o padre Ademir Bernardelli, fiéis, festeiros e comunidade católica, pela 

brilhante realização da Festa de São Benedito. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00138/2016.- Voto de 

Congratulação com as jovens participantes do concurso de Rainha do 39º Jogos dos 

Trabalhadores. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

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

Requerimento nº 00148/2016.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre o asfaltamento 

da Rua Thimotio Soares no Conjunto Habitacional José Tonolli. Autoria: Marcos Paulo da 

Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 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. 


