
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de agosto 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, MARCOS PAULO DA SILVA, 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL 

DONIZETE LOPES. Ausente o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO. 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. No final de 

semana começou a festa de Santa Clara de Assis. O microfone do rodeio foi aberto no 

horário da missa. O som acabou prejudicando os trabalhos da missa. É uma falta de 

respeito. Fica o meu repúdio aos integrantes da comissão do rodeio. Eles sabiam que a 

missa estava sendo realizada. Eles deveriam ter aguardado um pouco mais. Na abertura do 

rodeio começaram a ventilar que foi gasto R$ 105.000,00 na apresentação artística. A 

legislação diz que é proibido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos. 

Existem penalidades para quem descumpre a lei. Essa legislação envolve várias situações. 

Gostaria que a Mesa Diretora buscasse auxílio jurídico a respeito do assunto. Caso 

realmente a Prefeitura pagou o show com recursos públicos, acredito que alguém deve ser 

penalizado. Não tenho conhecimento jurídico. Por esse motivo peço a Mesa Diretora para 

que analise a situação. Várias entidades de nossa cidade necessitam de verbas. Até mesmo 

o vereador Maurício veio até nós a fim de fazer um acordo de bancada sobre alguns 

projetos. Existe um limite determinado em relação ao repasse de verba junto às entidades. 

Abre-se uma exceção quando é caráter de urgência. O Poder Público sempre deixa chegar 

próximo às eleições para começar a destinar verbas. Isso não pode acontecer. A verba que a 

Prefeitura destinou no início do ano é para quanto tempo? Por que não é destinado verbas 

para o ano inteiro? Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vou junto ao raciocínio do vereador Marcos 

Paulo. Queria saber algumas coisas. Existe uma lei aprovada nesta legislatura, de autoria do 

vereador Carlos Sartori... Queria saber qual vereador foi o representante do Legislativo 

junto à comissão organizadora do rodeio. Foi aprovada uma lei aqui. Qual vereador fez 

parte da comissão? No mesmo raciocínio do Marquinhos, é importante o público nos ouvir, 

é que no passado próximo o prefeito municipal José Natalino Paganini baixou um decreto 

de contenção de gastos. Se lá trás fez contenção de gastos e deu a justificativa que somente 

não cortaria gastos da Saúde e Educação... Certamente a Prefeitura tem dinheiro. Para dar 

105 mil em um momento econômico difícil... Quando elaboramos matérias sempre 

procuramos atender as entidades. O próprio líder do prefeito, muitas vezes, vota contra e 

justifica que é pelo momento econômico. Se cortaram gastos e está em crise, por que pagar 

105 mil em apenas uma tacada para beneficiar o rodeio? Será que é a política de pão e circo 

a 60 dias das eleições? Será que os fornecedores estão em dia na Prefeitura Municipal? São 

questionamentos que devem ser levantados nesse momento. É muito importante essa 

situação. Chega de justificar no sentido do momento econômico. Mais uma vez é uma deixa 



que devemos questionar. Esperamos poder ter as respostas adequadas. Será que os 

medicamentos estão em dia na rede básica? Certamente não está porque ouvimos muitas 

reclamações. Faltam produtos básicos. Caso tivessem um céu de brigadeiro, tudo bem. Não 

tem sentido. Cortaram o carnaval alegando que não tinham dinheiro. Liberaram esse valor 

para o rodeio, mas vamos analisar os valores das entidades. Pediram para votar através de 

acordo de bancada porque as entidades estão precisando. É essa a lógica. É muita 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria falar sobre a lei 

eleitoral. O artigo diz sobre inaugurações. Vale a pena observarmos com um pouco mais de 

cuidado. Falamos sobre acordo de bancada. Seria a necessidade de passar recursos para as 

entidades. Temos que fazer a autorização através desta Casa. Esse tipo de repasse não pode 

ser feito através de decreto. Todos sabem das necessidades das entidades. Observem que 

não é pão e circo. Não é a primeira vez que se está repassando verbas. Outras vezes já 

aconteceu. Querer associar repasse à entidade a um evento cultural, não tem o menor 

sentido. Vou explicar. Talvez o senhor não tenha conhecimento. Os 105 mil reais que 

foram pagos no evento foi para 30 mil itapirenses prestigiarem o show. São pessoas que 

não tem a menor condição financeira de poder acompanhar o show. O senhor é contra a 

situação de as pessoas prestigiarem o evento de forma gratuita? O senhor é contra o evento 

cultural? O senhor é contra o povo de Itapira? É isso que o senhor está falando. A 

população, de forma geral, tem o direito de estar no rodeio. É isso que o prefeito fez. O 

prefeito repassa dinheiro às entidades, procura manter a parte financeira da Prefeitura em 

dia, dentre outras situações. Não podemos nos esquecer da população de forma geral. A 

população tem direito a Saúde, Cultura, Educação, etc. Não foi para benefício particular. 

Ninguém repassou dinheiro para uma pessoa comprar convites. Cerca de 30 mil pessoas 

marcaram presença no evento. Aquelas pessoas tinham o direito de se privilegiar e divertir. 

Não podemos fazer demagogia sobre esse dinheiro. Existe a dotação prevista no orçamento. 

Não era uma situação sem previsibilidade no orçamento. Caso existir crise não haverá 

Cultura? A previsão orçamentária já estava enquadrada. Falo muito de crise e continuarei 

falando mais vezes. Apesar do momento econômico que o Brasil atravessa, Itapira não está 

mal. Ela tem uma boa Saúde. Itapira, de forma geral, está gerando emprego. Cabe ressaltar 

o festival de inverno, cinema, festa do peão, dentre outros. Itapira cuida das entidades e dos 

menos favorecidos. O prefeito cuida do povo. O povo tem o direito de estar na festa do 

peão. 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 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de Agosto de 

2016. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS PAULO DA SILVA. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de 

Lei nº. 0046/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina de Antonio Ribeiro a rotatória implantada na Rua 

José Pereira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Projeto de 

Lei nº. 0047/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Denomina de Alberto Stringuetti a ponte localizada no 

Bairro Stringuetti. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0048/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

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

forma de Subvenção Social, valores à Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente 

de Paulo. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0049/2016.- Em que 

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

que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

Entidades do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 

encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida 

e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de 

Lei nº. 0050/2016.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

auxilio, valores à Casa Transitória do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 7º) Emenda Aditiva de 

nº. 001/2016 Ao Projeto de Lei nº 44/2016.- Excepciona desdobros em condições e prazos 

que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura 

dos Pareceres. 8º) PARECER nº. 66/2016.- Ao Projeto de Lei nº 45/2016.- 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 45/2016, de autoria do 

Vereador Décio da Rocha Carvalho, que "Denomina via pública e o prolongamento da Rua 

José Jercoles Modonezzi", após minudentes e acurados estudos do inteiro teor da 

propositura em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 

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

Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER 

nº. 67/2016.- Ao Projeto de Lei nº 48/2016.- 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 48/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa de 

Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo.", após minudentes e acurados 

estudos sobre as proposituras em análises, acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

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

aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 

68/2016.- Ao Projeto de Lei nº 49/2016.- 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 49/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às 

Entidades do Município de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre as 

proposituras em análises, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 69/2016.- 

Ao Projeto de Lei nº 50/2016.- 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 50/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de auxilio, valores à Casa Transitória do 

Município de Itapira", após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em 

análises, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 

deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00276/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Jovem Déric Duarte. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00277/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olga Franco de Godoy 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00278/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Maria José Flávio Caetano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00279/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Michele Cristina de Lima. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00280/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Geralda Teodora de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00281/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Prof.ª. Heloísa Aparecida Victor 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00282/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Décio Zanqueta Longo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 00283/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido de Oliveira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00284/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Nelson Beatriz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00285/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Basílio, mais conhecido como 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto 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. 22º) Requerimento nº. 00259/2016.- 

Voto de Congratulação com a Sra. Augusta Camarotto Pinto, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 20 de Julho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00260/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Fátima Piani Cintra, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de Agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00261/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Rosa Maria Godoy 

Cardoso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 29 de Julho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 00262/2016.- Voto de Congratulação com a jovem 

itapirense Nathiely Jesus, Campeã Mundial de Jiu Jitsu em 2016. Autoria. Joilson Batista 



Militão da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Joilson Batista Militão da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00263/2016.- Voto de Congratulação com o 

Prof. Paulo Fernando Barbieri, recentemente empossado diretor da Fatec "Ogari de Castro 

Pacheco". Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00264/2016.- Requer oficiar à 

direção da empresa Expresso Fênix, solicitando estudos e melhorias no sistema de 

embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida. Autoria. Carlos 

Aparecido Jamarino. 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 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00265/2016.- Voto de Congratulação com o Padre 

Tarlei Navarro, festeiros, fiéis e comunidade católica da Vila Bazani, pelas festividades na 

Igreja de Bom Jesus. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00266/2016.- Requer oficiar o 

Deputado Estadual Barros Munhoz, para faça gestão junto ao governo do Estado, 

objetivando a pavimentação asfáltica da estrada rural que liga Eleutério a Sapucaí (MG). 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00267/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia 

Cima Marquezini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 02 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00268/2016.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria das Graças Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 05 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00269/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Nair Bernardes Toledo, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00270/2016.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Dalila Therezinha Galdi Serra, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 06 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00271/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Edite Pereira Ribeiro, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 07 de agosto. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00272/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Clara Luppi Guedes, 



pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 de Agosto. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 36º) Requerimento nº. 00273/2016.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, sugerindo estudos para implantação de Caixa Postal no bairro do Rio Manso. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 37º) Requerimento nº. 00274/2016.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos, no sentido de disponibilizar CEP para serviço de entrega de correspondências 

na Rua Antônio Rosário, próximo a Cerâmica Itapira. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 

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 

09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 

00177/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito promover curso de Libras nas repartições públicas 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00178/2016.- Sugere recapeamento 

asfáltico da Rua Otávio Monezzi, no Pq. São Lucas. Autoria. César Augusto da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 

00179/2016.- Sugere troca das lâmpadas queimadas no playground e no entorno do campo 

"Alcides Lauri", Vila Boa Esperança. Autoria. César Augusto da Silva. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00180/2016.- Sugere 

instalação de tela de proteção na grade da quadra poliesportiva do Ginásio "José Carlos 

Malandrin", no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00181/2016.- Sugere 

construção de redutores de velocidade tipo lombada na Avenida Mário Covas, próximo ao 

acesso ao loteamento Santo Expedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO 

SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00182/2016.- Sugere 

implantação de ponto de ônibus coberto na Rua José Pereira, esquina com a Rua Anna 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 44º) Indicação nº. 00183/2016.- Sugere ao Sr. Prefeito estudos objetivando 

dotar de iluminação pública a praça existente entre a Rua Visconde de Cairú e Av. Bráz 

Ayres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00184/2016.- Sugere recapeamento 

asfáltico das ruas Maria Luíza e Ezequiel Pereira, na Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) Indicação nº. 

00185/2016.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao setor competente, poda 



de árvores na estrada municipal que dá acesso ao bairro do Tronco, próximo a propriedade 

da família Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto 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: 47º) Ministério da Educação. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066336/2016: 

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$ 5.000,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066337/2016: 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$ 1.730,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 49º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066321/2016: 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$ 1.040,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 50º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066296/2016: 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$ 2.590,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 51º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066339/2016: 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$ 1.490,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 52º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066338/2016: 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$ 1.550,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 53º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066333/2016: 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$ 1.670,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 54º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066334/2016: 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$ 1.380,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 



Carvalho – Presidente. 55º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066335/2016: 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$ 1.080,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 56º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066300/2016: 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$ 4.990,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 57º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066299/2016: 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$ 9.190,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 58º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066302/2016: 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$ 5.710,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 59º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066301/2016: 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$ 6.360,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 60º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066298/2016: 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$ 3.860,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 61º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066297/2016: 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$ 2.570,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 62º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066332/2016: 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$ 1.850,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 63º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066331/2016: 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$ 1.680,00. DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 64º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066330/2016: 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$ 1.410,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 65º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066329/2016: 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$ 1.890,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 66º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM066328/2016: 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$ 680,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 67º) Caixa Econômica Federal: Comunicação de Liberação de 

Recursos no valor de 237.679,74. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 68º) Departamento 

de Trânsito de Transportes de Itapira: Assunto: Ponto de ônibus. (Cobertura). 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 69º) CPFL Paulista: Assunto: Atendimento 

Exclusivo CPFL - Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 70º) 

Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Ofício nº 449/2016. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 71º) Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Ofício nº 487/2016. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o 

Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do 

Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. Presidente 

declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0048/2016.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores à Casa de Repouso Allan Kardec e ao Lar São Vicente de Paulo. 

Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Fiz alguns apontamentos sobre a destinação de recursos para as 

nossas entidades. Sabemos o que eles estão passando. Desde o início do ano eles vêm 

pedindo ajuda para o Poder Público. O que me entristece é ver que essa ajuda chega 

somente no momento mais difícil da entidade. É uma situação que já estava orçada no 

município. Por que o Poder Público deixa chegar nesse ponto? As contas fixas das 

entidades estão atrasadas. Muitas delas pagam enormes juros. Não podemos deixar chegar 

nessa situação. Infelizmente o Executivo trata nossas entidades desse modo. Lamento. Esse 

repasse poderia ter sido feito anteriormente. O meu voto é favorável, mas espero que 

projetos desse porte sejam encaminhados o quanto antes possível. Obrigado.” Não havendo 



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

votação o Projeto de Lei nº 48/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Lei nº 0049/2016.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob 

forma de Subvenção Social, valores às Entidades do Município de Itapira. Autoria: José 

Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de fazer um pedido para o líder do prefeito. Como foi 

feito um acordo de bancada gostaria de saber como foi realizado o pagamento do SOS. 

Como a Prefeitura fez o repasse? Queria saber todas as informações sobre o assunto. É uma 

importante entidade de nosso município. O SOS estará realizando uma festividade no mês 

de agosto para arrecadar recursos. Desde o começo do ano venho pedindo para que o 

prefeito olhe com muito carinho as nossas entidades. A verba deve ser repassada o quanto 

antes possível. Muitas entidades prestam um tipo de serviço que o Poder Executivo deveria 

prestar. Fica essa dica para o prefeito municipal. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Nesse momento, 

principalmente os vereadores da situação... Acho que devemos fazer uma reflexão daquilo 

que está sendo votado, Marquinhos, porque todos os vereadores se recordam que fizemos 

emendas no orçamento. Os vereadores da situação votaram contra. Eram emendas para 

algumas dessas instituições. É uma incoerência, para não dizer uma anencefalia, votar 

contra quando entra no orçamento e agora acudir as entidades somente no mês de agosto. 

Esse dinheiro já poderia estar nas mãos da entidade quando fizemos as emendas. Podem vir 

a esta tribuna os vereadores que votaram contra. Vocês podem dar a justificativa que for, 

mas devem dar explicações para essas entidades. Como fica a situação? O que vamos falar 

para essas pessoas? Está faltando tudo e mais um pouco para essas entidades. Não tem 

sentido vossas excelências terem votado contra essas instituições e agora acatar aquilo que 

o prefeito está enviando somente em agosto de 2016... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva: Como foi colocado as emendas parlamentares no orçamento, 

acredito que o prefeito já poderia repassar algum valor para essas entidades no mês de 

fevereiro. Isso ajudaria muito as entidades... Continuando o orador: Isso demonstra uma 

irresponsabilidade para não dizer outras palavras. Caso não rejeitassem esse dinheiro 

anteriormente, acredito que teriam tempo hábil de planejar a parte financeira. Esperaram 

secar a torneira dessas instituições para poder ajudar. Acho que o vereador Maurício deve 

esclarecer a situação. Por que o vereador orientou votar contrário as emendas? O seu 

prefeito enviou o projeto para esta Casa e todos vão votar. Por que não votaram 

anteriormente? Perdoar dívida de 1,8 milhões, o prefeito faz por decreto. Esses valores que 

estamos aprovando não chegam a 10% daquilo que foi perdoado. Ainda bem que a pessoa 

retirou o processo contra a Prefeitura. O valor de uma pessoa para o prefeito Paganini é 

maior do que todas as instituições do 3º setor. É muita incoerência e demagogia para não 

dizer outras coisas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Acho muita petulância quando a minoria 

pretende instituir as regras de um jogo que ela mesma lançou. Ainda acredito que a 

democracia é a força da maioria. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria começar 



pela visão financeira e a capacidade do Executivo em saber administrar verba. Quando se 

falou em fazer emenda para as instituições, queria saber se o Dr. Rafael fez emendas para 

todas as instituições. O senhor não fez nenhuma emenda. Não houve emenda no ano 

passado. Quando existiu o momento de se fazer as emendas no ano passado, o senhor não 

fez. O senhor veio a esta tribuna para falar sobre uma coisa que não aconteceu. Isso é 

demagogia. Ninguém fez emenda no ano passado. A divisão feita pelo município é 

coerente. Ela é dada conforme a necessidade da entidade. Não é a primeira vez que estamos 

fazendo votação para o repasse. O artigo 73º, § 10 da lei nº 9.505 diz: “Fica proibida a 

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública 

exceto em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou programas sociais 

autorizados por lei e já em execução.” Todos eles estão enquadrados nisso. Não existe 

nenhuma quebra na lei em fazer os repasses para as entidades. Não é o momento eleitoral 

que está fazendo e sim a necessidade das entidades. Isso que foi feito é o que todos devem 

fazer. Infelizmente a Prefeitura não é rica suficientemente para fazer uma maior 

distribuição. Apesar de não existir nenhum tipo de emenda no ano passado, reconheço que 

em anos anteriores houve a elaboração de emendas. Esta Casa votou contra, mas as 

entidades não foram desprivilegiadas. A nossa justificativa foi única. A Prefeitura conhecia 

as necessidades das entidades e iria fazer o rateio de forma adequada dentro da 

possibilidade do município. Não é de forma desordenada que se faz uma emenda. A 

emenda deve enquadrar-se dentro de um programa de gestão. Você pode tirar de um 

determinado local e acabar fazendo falta para esse setor. Sabendo que o prefeito atenderia 

as entidades acabamos optando em rejeitar as emendas. Foi isso o que aconteceu. 

Aconteceu o repasse. Em momento nenhum a Prefeitura deixou de repassar verbas às 

entidades. Portanto, em relação ao voto contra, quero salientar que no ano passado não 

houve emendas e em anos anteriores a Prefeitura nunca deixou de repassar verbas. 

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

Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 49/2016. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0050/2016.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de auxilio, valores à Casa Transitória do 

Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. É a oportunidade de 

responder para o vereador Maurício e dizer que essas emendas não foram feitas para vocês 

votarem contra. É bom o público e as pessoas entenderem que os vereadores votaram 

contra a Associação Down, Sepin, Pólem, dentre outras. Também votaram contra a 

aquisição de um novo mamógrafo. Inclusive, era promessa de campanha do atual prefeito. 

Votaram contra a aquisição de 4 viaturas para a Guarda Municipal. O prefeito foi pedir para 

as empresas. É uma situação que o Poder Público deveria oferecer aos cidadãos. Também 

votaram contra a subvenção direcionada a ASCORSI. Vereador Maurício, somente dou 

uma justificativa para vossa excelência. Não apresentamos nenhuma emenda porque o 

senhor iria fazer a mesma coisa nos três anos anteriores, ou seja, vossas excelências 

votariam contra. Não queremos desgastar ainda mais a imagem dos vereadores. Essa 

justificativa que o senhor diz que não apresentamos emendas, ressalto que as mesmas estão 



aqui. Vossa excelência deve ser esclarecedora para com a população. É uma enorme 

incoerência. Havíamos elaborado as emendas, mas acabaram não sendo aprovadas. Todos 

sabem sobre a dificuldade das entidades. Por que vamos apresentar emendas se essa 

bancada vai reprová-las? Não tem sentido. Vamos apresentar emendas para o senhor votar 

contra? É melhor ficarmos sentados. As emendas foram assinadas. Elas não foram 

aprovadas porque vossa excelência orientou sua bancada para votar contra. É muita 

demagogia para uma coisa de suma importância para o município. Vamos ajudar a Casa 

Transitória, mas vale ressaltar que já tínhamos elaborado diversas emendas. Por que o 

senhor não elaborou a emenda? O senhor é tão vereador nesta Casa quanto nós. Isso mostra 

uma ingerência. Conversaram com essas entidades a fim de saber quanto elas gastariam ao 

longo desses 12 meses? Pelo menos o que disponibilizaram no início do ano não foi 

suficiente. É puxar o cobertor contra a instituição e vir a esta tribuna para falar um monte 

de asneira. Fale a verdade, vereador. O senhor votou contra. É vexatório. Não tem 

coerência o discurso de vossa excelência. Falar que o prefeito está fazendo uma boa gestão 

junto às entidades... Depois o senhor vem a esta tribuna e diz que os três vereadores são 

contra as políticas desse porte. Disponibilizaram 105 mil reais para o rodeio. Os vereadores 

ficaram no camarote. Eles não ficaram junto com a população. Somos favoráveis a políticas 

de Cultura, mas devem ser honestos no que dizem. Parece-me que algum vereador ganhou 

dinheiro vendendo ingresso do camarote. Não sei se procede, mas a matéria está no jornal. 

O ouvido do pessoal não é pinico. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Sou obrigado a falar a respeito 

do assunto. Uma falta de noção muito grande é não ter conhecimento naquilo que vota. 

Uma falta de coerência e uma falta de responsabilidade com o município é não saber o que 

você faz. Quando o senhor subiu nesta bancada e falou abertamente que no ano passado o 

senhor tinha feito emenda, eu tinha certeza absoluta que você não tinha feito porque eu 

presto atenção nos trabalhos legislativos. Nós conhecemos aquilo que é feito aqui. Quando 

o senhor bate no peito e diz eu fiz, pode ter sido no passado. Até concordei nesta Casa, mas 

quando disse que não fez, digo que não foi para desrespeitá-lo e sim para mostrar a falta de 

coerência e a falta de respeito para com a população. Em relação às entidades, elas 

receberam. A Associação Down recebeu. O Sepin, a Pólem, a Guarda Municipal também 

receberam. Se o prefeito fez gestão municipal junto aos empresários é porque o prefeito é 

empreendedor. O prefeito sabe que verbas são difíceis de se conquistar. Ele vai atrás de 

recursos federais e estaduais. Caso as entidades privadas possam colaborar, tudo bem. 

Quando o senhor diz que eu não fiz nada, sei o que o nosso governo iria fazer. Todos os 

nossos colegas vereadores sabiam onde seria aplicado os recursos financeiros. Foi discutido 

junto às entidades. A Prefeitura vive condições que devem ser muito bem administradas. 

Obviamente queremos ajudar todas as entidades. A Prefeitura não é um enorme banco. 

Porém, devemos dividir para o bem de todas. Caso o senhor fosse prefeito municipal você 

atenderia as necessidades financeiras das entidades integralmente sem analisar o 

orçamento? Quando falo em crise, falo com coerência. Nossos recursos vem diminuindo 

cada dia mais. O perdão da dívida que tanto se fala... O senhor como servidor público 

municipal aceitaria uma comissão processante contendo funcionários comissionados? 

Quando vossa excelência diz que sou incoerente, digo que tinha certeza que vossa 

excelência somente elaborou emendas no ano retrasado. Tenho atenção aos trabalhos 



legislativos e conheço aquilo que foi votado nesta Casa. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

Queria, antes de mais nada, atentar ao repasse para as entidades. Vamos esquecer o nosso 

lado político. Eu não estava presente nesta Casa no ano de 2013. Independente da questão 

política, houve um acordo para a votação. A Prefeitura faz gestão junto às entidades. A 

assessoria desta Casa fez um levantamento sobre os projetos de 2015. Casa Transitória do 

Flávio Zacchi: R$ 31.570,00. Outra verba para a Casa Transitória Flávio Zacchi no valor de 

R$ 117.700,00. Casa de Repouso Allan Kardec: R$ 50.560,00. Lar São Vicente de Paulo: 

R$ 55.000,00. Educandário Nossa Senhora Aparecida: R$ 264.841,00. Santa Casa: R$ 

75.000,00. Lar São Vicente: R$ 50.000,00. São projetos de 2015. Houve gestão e a 

participação da Prefeitura na subvenção dessas entidades. Projetos de 2016: Sepin: R$ 

25.000,00. Outra verba direcionada ao Sepin: R$ 34.000,00. Casa dos Amigos Hellen 

Keller: R$ 13.375,00. Lar São José: R$ 5.400,00. ADI: R$ 9.111,00. APAE: R$ 80.800,00. 

Casa Transitória Flávio Zacchi: R$ 122.000,00. Lar São José: R$ 16.800,00, dentre outras. 

Se houve ou não aprovação das emendas no orçamento, a Prefeitura sempre fez gestão 

junto às entidades. Vamos segurar a política do ataque e entender que está havendo gestão 

nesse sentido. Somente queria deixar claro essa situação. Portanto, houve o repasse de 

verbas. 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: 

Quando o vereador Maurício diz que a Prefeitura não é banco, acredito que ele deve 

informar o Paganini porque ele trocou dois cheques no SAAE... Continuando o orador: 

Foi muito bom o pessoal ter vindo aqui. Hoje vemos crianças e adolescentes traficando 

drogas. O que o Poder Público faz? Temos o grupo de escoteiros. Não é somente declarar 

uma entidade como utilidade pública. O Poder Executivo deve fazer sua parte. Deve 

ocorrer o repasse. O grupo dos escoteiros ensina a ser cidadão. É uma entidade muito 

importante. A Secretária de Educação não concedeu espaço para os escoteiros. Elaboramos 

emendas para os escoteiros, mas as mesmas foram rejeitadas. As crianças necessitavam de 

novas vestimentas. Muitas crianças não têm condições financeiras. O bairro Flávio Zacchi 

possui muitas crianças. Esse tipo de rejeição nos entristece. O repasse de verba é muito 

importante. Repassaram verbas para algumas entidades, mas esse repasse foi parcelado. 

Peço para que a Mesa Diretora desta Casa solicite informações sobre o repasse de verbas 

junto às entidades. É uma forma de constatarmos quando o dinheiro entrou na conta das 

entidades. Também gostaria de saber se o repasse está atrasado. Vamos fiscalizar. Os 

integrantes da Mesa Diretora podem solicitar esse tipo de informação. Peço a colaboração 

de todos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 50/2016. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00262/2016.- 

Voto de Congratulação com a jovem itapirense Nathiely Jesus, Campeã Mundial de Jiu 

Jitsu em 2016. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Agosto de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00264/2016.- Requer oficiar à direção da empresa Expresso 



Fênix, solicitando estudos e melhorias no sistema de embarque e desembarque de 

passageiros com mobilidade reduzida. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. A seguir, faz 

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

Esse requerimento é para oficiar a direção da empresa Fênix. É para que exista uma 

adaptação adequada para os deficientes físicos. Isso ainda não está acontecendo com a 

empresa. Fiz um acompanhamento sobre a situação. Alguns ônibus estão inadequados para 

os deficientes físicos. Tenho certeza que a empresa atenderá a solicitação. Obrigado.” Não 

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

votação o Requerimento nº. 264/2016. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Votei favorável a matéria. Cabe 

ressaltar que um projeto de lei já foi colocado nesta Casa. Esse tipo de melhoria é muito 

bem vinda para as pessoas que possuem algum tipo de mobilidade reduzida. Obrigado.” 

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

09 de Agosto 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. 


