
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 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, 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. Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. 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. Antes de 

iniciar a minha fala queria cumprimentar o Presidente desta Casa devido ao transcurso de 

seu aniversário. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Muita saúde e paz. Venho a esta tribuna 

para fazer algumas solicitações. Uma moradora do prédio São Judas Tadeu solicitou a 

colaboração do setor competente da Prefeitura a respeito de um vazamento existente 

naquela localidade. Recentemente foi construída uma passarela naquele local, mas o mau 

cheiro também está presente. O esgoto está sendo jogado diretamente no rio. Isso é crime 

ambiental. O SAAE deve consertar esse vazamento. Vou comunicar o SAAE a respeito do 

assunto. Quanto as minhas indicações, uma delas diz respeito à poda de árvores. O setor 

competente deve analisar a situação. As mesmas serão lidas no Expediente. Peço a 

colaboração de todos. Esse tipo de solicitação já foi feita no ano passado. A Prefeitura deve 

possuir um cronograma. Os cidadãos pagam seus impostos. Eles devem ser atendidos. A 

poda de árvore é importante para evitar acidentes. Muitos fios passam entre as árvores. É 

muito perigoso. Outro assunto seria que gostaria de parabenizar o padre Bruno pela 

realização da festa de Santa Rita. Foi um lindo evento. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

presença de todos. O primeiro assunto seria que está sendo revitalizado um espaço na Vila 

Figueiredo entre as Ruas Raimundo Marin e José Peliser. É uma área onde se encontra o 

boche. É uma solicitação feita há algum tempo. A população está muito contente com essa 

situação. Para tanto, através de um projeto do Executivo, aquele local será denominado de 

José Luis Palandi. É uma pessoa muito querida. Ele trabalhou na Prefeitura Municipal. É o 

criador do domingão sertanejo. Sempre batalhou pelo bem da população. Chegou o dia de 

ele ser homenageado. Parabéns. Peço a colaboração de todos quanto a aprovação do 

projeto. Deixo registrada essa fala em homenagem ao Sr. José Luis Palandi. Outro assunto 

seria que nesse final de semana ocorreu a festa de Santa Rita. O padre Bruno está de 

parabéns, assim como todos aqueles que participaram do evento. A Banda Lira esteve 

prestigiando o evento, assim como a orquestra sertaneja. Deixo um abraço a todos que 

participaram da festividade. Também queria deixar um grande abraço para a Carol 

Marques, pois ela se apresentou na TV mais uma vez. Desejo muito sucesso. Quanto ao 

recapeamento asfáltico, muitas ruas já foram recapeadas. É muito importante ressaltar essa 

situação. Gostaria de lembrar a todos que os exames de mamografia continuam sendo 

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

JAMARINO: “Boa noite a todos. Queria destacar dois eventos que ocorreram em nossa 



cidade. Um deles recebeu a presença do Deputado Federal Nelson Marquezelli. Ele esteve 

entregando um carro zero KM para o Conselho Tutelar. Esse carro foi solicitado quando eu 

e o prefeito estivemos protocolando um ofício na cidade de Brasília. Após toda a passagem 

dos trâmites legais a nossa cidade foi contemplada. Ocorreram algumas falhas durante o 

trâmite do processo que resultaram na demora da entrega. Após determinado tempo tudo foi 

resolvido e Itapira somente tem a agradecer. Esse veículo veio em boa hora. Também 

estivemos na Santa Casa onde o deputado destinou R$ 250.000,00, através de emenda 

parlamentar, para a reforma da UTI. Outra verba também será destinada para a construção 

de uma UBS. Estamos aguardando a liberação de R$ 408.000,00. Queria agradecer e 

parabenizar o Deputado Marquezelli e ao prefeito por essa parceria estabelecida em nosso 

município. Na sexta feira tivemos a FATEC de portas abertas. O evento recebeu 22 

empresas, além das entidades. Cerca de 1.500 pessoas passaram pelo evento. Isso 

engrandece muito o nosso município. Estive conversando com o professor André e ele me 

disse que houve a contratação de alguns profissionais da área de tecnologia da informação. 

Além das apresentações das empresas também recebemos a visita de alguns alunos de 

Amparo, Águas de Lindoia, Serra Negra, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Houve um enorme 

movimento. Parabéns a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente deixo minhas 

congratulações a você, presidente. Parabéns. Queria falar a respeito da outorga do Título de 

Cidadão ao Marcos da Costa. É uma justa e meritória homenagem direcionada a uma 

pessoa muito importante para Itapira. Foi uma sessão muito boa. Venho trazer duas 

situações que me chamaram a atenção. Seria a respeito do posicionamento do Tribunal de 

Contas do Estado ao município em devolver para os cofres públicos do Estado R$ 

142.000,00. Por que estou falando isso? Há algum tempo estive nesta bancada tecendo 

críticas pesadas e duras ao Toninho Bellini quanto a Itajaí. O Tribunal de Contas do Estado 

vem a validar aquilo que declarei. Quando disse que a empresa tinha benefícios criados por 

Toninho Bellini... Está aqui. O Tribunal de Contas condenou a Prefeitura a devolver R$ 

142.000,00. Toninho Bellini não usou os ônibus de fretamento conforme manda a lei. Ele 

comprou vale da Itajaí para beneficiar seus amigos. Vocês podem ter certeza que foram 

comprados 370.000 passes na gestão Toninho Bellini. A lei manda que seja feito um 

processo de licitação. Nesse processo de licitação o menor preço vence. As crianças eram 

levadas à escola por ônibus de linha através do passe. Falo mais uma vez que muita gente 

meteu o dinheiro no bolso com essa história da Itajaí. A verdade está aparecendo. Coisas 

mais escabrosas vão aparecer. Sei que existe uma ação civil pública. A segunda situação 

que trago foi quando falei da escabrosa licitação da Central Park, ou seja, do 

estacionamento rotativo. Na época foi feito um edital. Empresas vieram concorrer. A 

empresa Estacionamento Central LTDA ganhou o processo. Após o ganho da licitação 

Toninho Bellini mudou o edital não permitindo que as outras empresas fossem 

beneficiadas. Má fé, direcionamento, cheira extorsão e corrupção. Por isso a juíza de direito 

de Itapira bloqueou as contas bancárias de Toninho Bellini no valor de 1,8 milhões e 

permitiu, por liminar, a quebra de sigilo fiscal. A decisão está aqui e foi proferida no dia 18 

de maio. Falei sobre as irregularidades feitas no passado e que refletem hoje. O Tribunal de 

Contas mandou que fosse suspenso o processo de contrato da Zona Azul. Isso mostra 

beneficiamento e direcionamento. Cheira corrupção e má fé. Essa ligação que existe junto 



ao Governo Federal não é à toa. A ligação é intrínseca, sanguínea e corrupta. 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 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Maio de 2016. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 16ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Maio de 2016. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 aos Ofícios. 3º) 

Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas 

realizadas referente ao mês de abril/2016. Autoria. Décio da Rocha Carvalho 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura 

dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 52/2016.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 

08/2016.- 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 08/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre 

alteração da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal", 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 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 53/2016.- Ao Projeto de Complementar nº 09/2016.- 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 09/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o 

padrão de vencimento do cargo de Professor Adjunto do quadro do Magistério", 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 menos um voto do Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, 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 

24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) PARECER nº. 

54/2016.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2016.- As Comissões de Justiça e 



Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a 

este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

04/2016, de autoria do nobre Vereador Décio da Rocha Carvalho, que "Dispõe sobre a 

concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram 

durante o biênio de 2015/2016", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe 

óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

esclarece que os nomes dos homenageados já passaram pelo crivo do Sindicato de Saúde de 

Itapira, motivo pelo qual, opinam pela aprovação. 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 

24 de maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 

55/2016.- Ao Projeto de Lei nº 35/2016.- 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 35/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Denomina de 'José Luis Palandi o Centro de Esportes e Lazer localizado no Conjunto 

Habitacional Gal. Euclides Figueiredo", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a 

homenagem que os Poderes Executivo e Legislativo, com esta denominação, prestarão ao 

saudoso cidadão José Luis Palandi e aos seus familiares, perpetuando seu honrado nome no 

Centro de Esportes e Lazer localizado no Conjunto Habitacional Gel. Euclides Figueiredo. 

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 24 de maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 56/2016.- Ao Projeto de Lei nº 36/2016.- 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 36/2016, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre denominação de logradouros púbicos no 

Loteamento "Morada do Sol", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

Apresentam a Emenda Modificativa nº 01/2016, apenas para corrigir o nome da saudosa 

homenageada Joana Orcini, fazendo constar JOANA ZARA ORCINI. Artigo 1º - A letra 

"f" do Art. 1º do presente Projeto de Lei, passa a constar com a seguinte redação: ....Art. 1 - 

........f) - RUA Joana Zara Orcini a atual Rua 6; Quanto ao mérito, todavia, opinam pela 

aprovação, eis que é justa e meritória a homenagem que os Poderes Executivo e 

Legislativo, com estas denominações, prestarão aos saudosos cidadãos relacionados e aos 

seus familiares, perpetuando seus honrados nomes nas ruas do Loteamento Morada do Sol. 

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 24 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. 

9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00172/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Rubens Calori. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00173/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria Solange Bicudo Cruz Guarnieri. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00174/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Florita Fonseca. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00175/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Lemos da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00176/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Poloni. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00177/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Odete 

da Piedade Vitório. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00178/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Paulo Sérgio Celestino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00179/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Leopoldina de Fátima 

Francato Delfino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade a retirada 

do Projeto de Lei Complementar nº 09/2016 da Ordem do Dia de Hoje para que o 

mesmo seja discutido e votado na sessão seguinte. 17º) Requerimento nº. 00164/2016.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretária de Recursos Materiais, para que nos termos e 

prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 

parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia do 

processo de licitação para recapeamento asfáltico através de convênio com o Governo do 

Estado, detalhando o objeto de cada uma das três empresas vencedoras do processo. 



Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00165/2016.- Requer 

oficiar o Conselho Municipal de Saúde, para que se manifeste à respeito do caso 

envolvendo o Pregão 38/2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) 

Requerimento nº. 00166/2016.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde, para que 

preste esclarecimentos a respeito do Pregão Presencial nº 38/2014. Autoria. Rafael 

Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. 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 24 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00167/2016.- Requer 

oficiar a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania, para que preste esclarecimentos a 

respeito do Pregão Presencial nº 38/2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 

00168/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Ivone Menezes, pela conquista de sua 

merecida aposentadoria, após anos de serviços prestados à municipalidade. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 00169/2016.- Congratulação com o Padre Bruno Pereira Gandolphi, 

comissão organizadora, fiéis e participantes em geral pela Festa em Louvor a Santa Rita de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00170/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Anésia Miquilini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador autor 

solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO 

PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00171/2016.- Requer oficiar o 

Secretário de Defesa Social, para que envie a esta Casa de Leis, cópias dos extratos de 

arrecadação de multas municipais referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 até o presente 

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

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse requerimento foi elaborado 

baseado nas solicitações da população. Muitas pessoas reclamaram sobre a situação. 

Mesmo com o pagamento as multas continuam no sistema. O Detran atualiza o sistema a 

cada três horas. A multa municipal fica no sistema muito tempo. Requeiro a colaboração 

dos vereadores para que enviem informações nesse sentido. O funcionário responsável 

pelas baixas das multas deve esclarecer esse tipo de problema. 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 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00172/2016.- Requer oficiar o Secretário de Defesa Social, para que promova a instalação 

de placas indicando redutor de velocidade, bem como sinalização de solo na estrada dos 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00173/2016.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Benjamim Hermenegildo, pelo transcurso de seu 86º aniversário de nascimento, 

celebrado no dia 22 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00174/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Odete Ricciluca Bizinelli, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado dia 21 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00175/2016.- Voto 

de Congratulação com o Sr. Francisco Benedito de Paula, extensivo ainda ao filho Marcos 

Carlos de Paulo, pelo transcurso de seus aniversários de nascimento celebrado dia 26 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00119/2016.- Sugere a instalação de um 

ponto de ônibus coberto próximo à portaria do Residencial Morada Nova, no bairro José 

Tonolli. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00121/2016.- Sugere serviço de ajardinamento 

em área verde localizada na Rua Amâncio de Camargo, Jd. Guarujá. Autoria. Marcos Paulo 

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

Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação 

nº. 00122/2016.- Sugere poda de árvore na Rua Alemanha, próximo ao numeral 63. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 32º) Indicação nº. 00123/2016.- Sugere poda de árvore na Rua Inglaterra, 

defronte ao numeral 342. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00124/2016.- Sugere poda de 

árvore na Rua Albano Pegorari, próximo ao numeral 220. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Indicação nº. 

00125/2016.- Sugere denominar rua ou logradouro público de nossa cidade de Alex Cega. 

Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00126/2016.- Sugere reforma e revitalização da quadra da 

Juventude, situada no Conjunto Habitacional "Maria Amélia da Cunha Setti", em Barão 

Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 



Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00127/2016.- Sugere implantação de ponto de 

ônibus coberto na Rua Antônio Alves de Campos, atrás da UBS da Vila Figueiredo. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 37º) Câmara Municipal de Itapira: Convite para a 

solenidade de outorga do diploma Anna Nery aos profissionais da área de Saúde. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Secretaria de Esportes de Itapira: Convite para o 

Dia do Desafio a ser realizado no dia 25 de maio de 2016. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Secretaria de Saúde de Itapira: Respostas em atenção ao Requerimento 

nº 124/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Casa de Repouso Allan Kardec: 

Prestação de contas em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Ministério da 

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 

CM043867/2016: 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$ 249.751,79. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Ministério da Educação. 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM038254/2016: 

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$ 

111.474,40. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 008/2016.- Dispõe sobre alteração 

da estrutura administrativa da Prefeitura. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Esse projeto de lei 

complementar é praticamente o mesmo, no qual o prefeito retirou um artigo para melhores 

estudos. Retirou para melhores estudos, mas é estranho que o mesmo projeto, na mesma 

sessão, entre para ser encaminhado para as comissões. Isso mostra, mais uma vez, que a 

retirada daquele artigo é o que já tinha falado há duas semanas. Também tive a 

oportunidade de explanar aos servidores municipais via Rádio Clube. Retirando aquele 

artigo mostra aquilo que cobrei anteriormente. Então, excluindo aquele jabuti do artigo 22 

fica somente aquilo que é o teor do projeto. Vejo bastante oportuno o seguinte: A 

população tem que saber o que está sendo oferecido através do projeto de lei 

complementar. Quando fala de aumentar um cargo de cirurgião dentista... Temos um 

especialista da área nesta Casa. Concordo plenamente que aquilo que pode ser ofertado, 

caso tenha quantidade que possa oferecer para a população, temos a obrigação de analisar e 

votar favorável. Também fala de um motorista específico para a área do SAAE. Concordo. 



Certamente foi feito algum estudo, Marquinhos, e houve a conclusão que é necessário. 

Também fala da criação de um cargo de técnico em farmácia. Certamente, na Secretaria de 

Saúde, foi feito um estudo que resultou na necessidade desse profissional. Aí você fala: 

“Estou tirando um cargo em comissão do chefe de protocolo porque já tem pessoal 

suficiente no setor.” Por que tinha esse chefe de protocolo desde 2013? Será que caso 

tivessem extinguido esse chefe de protocolo anteriormente o dinheiro pago a esse 

profissional não daria para comprar remédio para a rede básica ou ofertar outra coisa? O 

prefeito diz que já existe pessoal que realiza esse papel. Quando votamos o aumento dos 

servidores fala-se que não podem dar mais devido ao limite prudencial. Expliquem-me isso. 

Por que mantiveram um cargo comissionado? Igual a esse, certamente deve haver outros. O 

prefeito, líder, através dessa mensagem causa muita incoerência perante a opinião pública. 

Podemos observar que falta muita coisa no Hospital Municipal. O que o líder fala nessa 

tribuna exaustivamente é em crise. O senhor sempre tem falado em crise. Agora, concordo 

que temos crise, mas discordo veementemente quanto a política do Paganini em ter um 

chefe de protocolo e arquivo alegando, agora, que já tem pessoal suficiente para tal 

situação. E o dinheiro que essa pessoa recebeu desde 2013? É justo para quem paga 

imposto em um momento de crise? Não tem explicação pelo momento e pela justificativa. 

Esse cargo em comissão vem desde 2013. Essa situação deveria ter sido analisada em 2013. 

Devemos cobrar explicações. Talvez, desse modo, outras explicações possam surgir. Não é 

cabível. Quando discutimos o orçamento de 2016 foi ressaltado sobre a problemática que 

estaríamos enfrentando. Foi falado que estaríamos em um momento de crise e que algumas 

coisas deveriam ser cortadas. O prefeito baixou um decreto e disse que haveria cortes em 

todos os setores, exceto na Saúde e Educação. Devemos analisar a situação. Vou votar 

favorável porque acho que realmente devem cortar comissionados. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. 

Pedi a palavra para fazer a leitura do projeto. (A seguir, o vereador faz a leitura do projeto 

em sua íntegra) Ele não está dizendo que tirou alguém em comissão para contratar alguém 

efetivo. Ele não fez essa compensação. Na realidade na estrutura salarial de cargos da 

Prefeitura existem cargos em comissão e efetivos. Existem também as funções gratificadas. 

Você gratifica alguém efetivo para ocupar outras funções... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima: O senhor já esteve na Secretaria de Administração. Não 

sou funcionário público, porém sabemos que dentro da estrutura existem cargos criados em 

comissão que podem ser para funcionários públicos estatutários. São cargos de chefia e 

funções gratificadas. Muitos cargos desse tipo estão abertos. A literatura da mensagem é 

explícita. Não tem absolutamente nada a ver com o que o Dr. Rafael disse anteriormente... 

Continuando o orador: Deu a entender que tiraram alguém em comissão. Na realidade 

não tirou. Existe alguém efetivo que ocupa essa função. Para que não haja uma duplicidade 

no futuro foi proposta essa extinção de cargo. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Somente gostaria de entender o seguinte: Se você 

não tem o cargo em comissão, você pode fazer isso através de portaria. O prefeito nomeia 

todos comissionados e não passa por esta Casa. Se tem o comissionado que exerce o cargo, 

acredito que pode fazer através de portaria. Essa interpretação é muito estranha... Carlos 

Aparecido Jamarino: Na realidade não tem a pessoa em comissão. O cargo existe na 



estrutura administrativa, mas não está ocupado. Está apenas extinguindo o cargo em 

comissão e não alguém que ocupava aquele cargo. Obrigado... Continuando o orador: 

Escutei as palavras dos vereadores que me antecederam. Por que abrir concurso público em 

ano eleitoral? Esse funcionário entrará trabalhar somente no próximo ano. Concordo quanto 

a extinção de cargos em comissão. Cargo em comissão deve receber pessoas experientes. 

Chefe para aquilo e diretor para outra coisa... Como fica o plano de carreira dos 

funcionários? Até quando vamos esperar. O funcionário público concursado fica sempre 

com o mesmo piso salarial. Por que essa extinção não foi feita anteriormente? Isso não deve 

ser feito em ano eleitoral. Vou me abster da votação porque é ano eleitoral. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Primeiramente acredito que o Carlão explicou com muita maestria essa 

situação. Marquinhos, você está falando em ano eleitoral. O senhor está enganado. Esses 

cargos que estão sendo criados podem receber as pessoas que prestaram concurso público. 

Não há legislação que impeça essa situação. A Prefeitura pode fazer a reposição. Não se 

proíbe fazer as coisas em ano eleitoral. Também pode ser feito concurso público. Exemplo 

disso é que a Prefeitura de Mogi Mirim abriu concurso público. As pessoas podem ser 

chamadas a qualquer momento. Em relação a organização, temos cargos de chefia que 

estão abertos. Eles podem ser ocupados tanto pelo funcionário efetivo concursado ou 

contratado. O senhor disse que foi retirado. Não está certificando absolutamente nada. Os 

vereadores da base conversaram com o prefeito. O prefeito disse que iria retirar para não 

prejudicar os outros projetos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: 

A questão não é gerar polêmica. Sabe o que falta nesse governo? Faltam clareza e 

transparência. Parece que o senhor usa o Carlão da parte administrativa, pessoa exímia do 

setor administrativo, para fazer aquilo que o senhor exerce como líder. Não é assim. O 

Carlão é um exímio administrador. Falta o prefeito ter uma sintonia com esta Casa. Se ele 

retirou aquilo que estava irregular, acredito que é pelo fato de que ele reconhece uma falha. 

O que não dá para aceitar é a falta de transparência e clareza. O prefeito não consegue 

mostrar para a população e o senhor não consegue explicar. Caso fossem mais 

transparentes, acredito que essas discussões seriam desnecessárias. Deve-se mostrar de 

forma simples aquilo que está sendo votado nesta Casa... Continuando orador: Vou 

explicar novamente. Existia uma lei específica na qual cria um beneficio para o servidor 

público municipal de carreira. Quando o servidor público efetivo atinge um cargo em 

comissão, seja ele de diretor ou função gratificada, a partir do 4º ano que a pessoa estiver 

exercendo o cargo em função... Vou dar um exemplo: Uma enfermeira com base salarial de 

R$ 1.900,00. Ela foi para a direção da UBS. A base salarial de um diretor é 4 mil reais. A 

partir do 4º ano que ela está na direção da UBS, incorporará em seu salário base 1/10 avos a 

cada ano. Ela vai incorporar 40% do valor do salário de diretor. Caso ela continuar no cargo 

por mais 4 anos ela terá 80% do valor do salário base do diretor. Seria por volta de R$ 

3.600,00. Caso ela ficar 10 anos à frente da direção, ela incorporará 100%. Isso será o 

funcionário público de carreira. Não tem nenhuma ligação com funcionário comissionado. 

Apenas o funcionário público de carreira pode fazer isso. Na gestão do Toninho Bellini 

passou de diretores para Secretários. Mudou-se a estrutura física da Prefeitura. Os 

Secretários passaram a receber através de subsídio. O que acontece? É mais vantajoso 

ocupar os cargos de diretores. É isso a lei. Não existe nada de abono. A lei é específica, 



clara e simples. O projeto foi retirado para melhores estudos. As análises devem ser feitas. 

Não existiu jabuti ou acomodação. Quem será beneficiado é apenas o funcionário público 

de carreira. O funcionário público de carreira ficaria estimulado a ocupar um cargo desse 

porte. São poucos os cargos de Secretário? Sim, mas existem pessoas com enorme 

capacidade de ocupar o cargo. Não existiu nenhum tipo de problema. Esses cargos que 

estão sendo extintos não estavam ocupados. Eles foram modificados em virtude da 

legislação. Duvido que alguém esteja com dúvidas... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva: Quando você colocou que pode ser chamado esse funcionário, 

como seria chamado? O edital dos concursos públicos informa a quantidade de pessoas a 

serem chamadas... Continuando o orador: Tudo bem, mas pode ocorrer a aposentadoria 

de outros profissionais, a construção de novas UBSs onde gere a necessidade de 

contratação, dentre outras situações. Essas variáveis existem. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 08/2016. Aprovado em primeira votação menos 

uma abstenção do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O vereador Maurício falou a respeito da 

transformação de cargos. A administração atual também mudou. Foram criados 4 novos 

cargos de secretariado. São discursos que infelizmente o Maurício busca no passado e 

pratica no presente. É a mesma coisa. É lamentável. Se houve falha no passado, acredito 

que também estão falhando no presente. Seu grupo político transformou o cargo de diretor 

com valor de R$ 4.900,00 para R$ 8.100,00. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Em momento nenhum critiquei essa 

ponderação. Não critiquei a criação. Apenas expliquei aquilo que vossa excelência tentou 

colocar como acomodamento. Os funcionários públicos podem ser beneficiados. Obrigado” 

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

Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2016.- Dispõe sobre a concessão do 

Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o 

biênio de 2015/2016. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador 

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

Decreto Legislativo nº 04/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0035/2016.- Denomina de José Luís Palandi o Centro de Esportes e 

Lazer localizado no Conjunto Habitacional Gal. Euclides Figueiredo. Autoria: José 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 35/2016. 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 35/2016. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0036/2016 E Emenda 

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

Loteamento “Morada do Sol" e dá outras providências. Autoria: José Natalino Paganini. A 

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

favorável ao projeto. Também gostaria de solicitar a aprovação de meus projetos de lei. 

Eles se encontraram parados nas comissões. Devemos analisar o que é bom para a 

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

Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 36/2016. Aprovado em primeira 

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

Emenda Modificativa 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 36/2016. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Da mesma forma, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 

Modificativa nº 01/2016. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

Nº 36/2016 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2016. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00153/2016.- Voto de Congratulação com o músico e cantor Tony 

Angeli, pela comemoração dos 50 anos de carreira artística celebrada dia 07 de junho. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 

requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 10 dias 

para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 10 DIAS. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00164/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretária de 

Recursos Materiais, para que nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da 

LOMI, envie a esta Casa de Leis, cópia do processo de licitação para recapeamento 

asfáltico através de convênio com o Governo do Estado, detalhando o objeto de cada uma 

das três empresas vencedoras do processo. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo 

da Silva DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00165/2016.- Requer 

oficiar o Conselho Municipal de Saúde, para que se manifeste a respeito do caso 

envolvendo o Pregão 38/2014. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00166/2016.- Requer oficiar a 

Secretaria Municipal de Saúde, para que preste esclarecimentos a respeito do Pregão 

Presencial nº 38/2014. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00167/2016.- Requer oficiar a 



Secretaria de Assuntos Jurídicos e Cidadania, para que preste esclarecimentos a respeito do 

Pregão Presencial nº 38/2014. Autoria: Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de Maio de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00171/2016.- Requer oficiar o Secretário de Defesa Social, 

para que envie a esta Casa de Leis, cópias dos extratos de arrecadação de multas municipais 

referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 até o presente momento. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 


