
ATA DA 30ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de setembro 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, MARCOS PAULO DA SILVA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. Ausentes os Vereadores Srs. CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, JULIANO FELICIANO e MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Gostaria de 

falar abertamente para a população a respeito de dois requerimentos de minha autoria. Um 

é em relação a grave situação, na qual tanto o Barão Ataliba Nogueira quanto o Eleutério, 

vem apresentando há alguns meses. Estive no último final de semana nos bairros e o que 

mais ouvi dos moradores foi em relação a segurança. A população encontra-se atônica com 

relação a quantidade de furtos e roubos nos dois bairros. Foi inaugurado em 2013 um posto 

da Guarda Municipal no Barão e para a surpresa esse mesmo posto fica mais fechado do 

que aberto. Ficam alguns questionamentos em relação a isso. Isso acaba trazendo para 

dentro de nosso perímetro urbano a quantidade exorbitante de roubos. No mesmo dia, 

senhor presidente, tivemos três roubos e uma tentativa de roubo de moto. É preocupante. 

Nesse sentido gostaríamos imensamente que o setor competente da municipalidade, 

juntamente com o Executivo, tomasse alguma medida mais enérgica. Sabemos que a 

situação é grave em todos os municípios, mas temos a obrigação de olhar e cobrar a 

segurança para nossos munícipes. Portanto, um dos requerimentos está relacionado a esse 

assunto. Outro assunto de extrema importância também diz a respeito do Eleutério. Muitas 

pessoas do bairro que estavam trabalhando na antiga tecelagem estão desempregadas. 

Muitas pessoas que trabalhavam na Solano foram transferidas para o perímetro urbano. 

Uma enorme parcela dos moradores do Eleutério foram demitidos. Essas pessoas estão 

desempregadas. Precisamos imensamente olhar para os dois bairros em relação a Segurança 

e a possibilidade de procurarmos mais empregos para aquela região. É extremamente 

importante porque o Eleutério também faz parte do município de Itapira. Muitas pessoas do 

Eleutério estão procurando serviço em Jacutinga. O prefeito municipal vai ao Eleutério e 

diz que o bairro fica em uma localização ruim para a instalação de empresas. Isso é 

vergonhoso. Daqui a pouco teremos que colocar uma porteira nas proximidades do 

Eleutério e passar o bairro para Minas Gerais. Eleutério faz parte do município de Itapira. 

Essas pessoas merecem um melhor posicionamento da administração. 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 29ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de Agosto de 2016. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro 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: 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e 

das despesas realizadas referente aos meses de julho e agosto/2016. Autoria. Décio da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o 

Sr. Presidente passa a leitura do Requerimento de Licença: 3º) REQUERIMENTO Nº. 

00316/2016.- Licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: Maurício Cassimiro de 

Lima. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do 

Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0055/2016.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a Academia ao 

Ar Livre instalada na rua Joaquim Vieira, em Eleutério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projeto de Lei, o Sr. faz a leitura do 

Veto. 5º) Veto ao Autógrafo 52/2016, ao Projeto de Lei Nº45/2016, que denomina o 

prolongamento da Rua José Modonezzi e uma via do prolongamento dessa mesma rua, 

localizadas no Distrito Industrial e Comercial Santo Semolini. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Veto, o Sr. Presidente 

passa à leitura do Parecer. 6º) PARECER nº. 76/2016.- Ao Projeto de Lei nº 44/2016 e 

Emendas Aditivas nº 01, 02, 03, 04 e 05/16. 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 44/2016, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto 

Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Maurício Cassimiro de Lima, que "Excepciona 

desdobros em condições e prazos que menciona.", bem como á Emendas Aditivas nº 01, 02, 

03, 04 e 05/2016, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análises, 

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

constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram ainda, por 

apresentar a Emenda Aditiva nº 06/2016, com a seguinte redação: Artigo 1º - Acrescenta-

se os incisos XIXV e XXV ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 22/2016: XXIV- Avenida 

Cyra Aparecida Vieira Serra. Inscrição cadastral - 013.023.124.000. Área mínima - 

126,00m2. Testada mínima - 5,00 metros. XXV- Rua Julio Cintra esquina com a Rua Santa 

Terezinha. Inscrição cadastral - 021.015.007. Área mínima - 116,00m2. Testada mínima - 

9,00 metros. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 

parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Aparecido Jamarino requer e a Casa 

aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 

Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 

aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Décio da 

Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as 

ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 



7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00316/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Luís Carlos Carneiro Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro 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. 8º) Requerimento nº. 

00313/2016.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, para faça gestão junto 

ao governo do Estado, objetivando a implantação do curso técnico de Enfermagem na Etec 

"João Maria Stevanatto". Autoria. Bancada da Situação. 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 06 de Setembro de 2016. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento nº. 00314/2016.- Requer 

oficiar o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, para que 

façam gestão junto ao governo do Estado, visando a possibilidade de investimentos em 

Eleutério, com a implantação de novas indústrias. Autoria. Rafael Donizete Lopes. 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 06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Requerimento nº. 00315/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de 

Defesa Social, para que promovam reforço no efetivo da Guarda Municipal em Eleutério e 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “É de extrema importância esse 

requerimento. Quem mora no Barão e Eleutério tem cobrado, incessantemente, medidas 

com relação a possibilidade de melhorias. O pessoal tem falado em relação ao aumento de 

delitos. É muito importante discutirmos esse tema para que os bairros possam ter maior 

segurança. Obrigado.” 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 06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Indicação nº. 00207/2016.- Sugere construção de quadra poliesportiva e 

academia ao ar livre no Conjunto Habitacional "Isaac Cavenaghi", em Barão Ataliba 

Nogueira. Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro 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: 12º) DER: Respostas em atenção ao 

ofício nº 236/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 

Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) Caixa Econômica 

Federal: Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 117.281,12. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro 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 nº 0044/2016 e Emendas Aditivas de nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2016.- 



Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho e Maurício Cassimiro de Lima 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0053/2016.- Autoriza o Poder 

Executivo a extinguir, de forma definitiva, a EMUHI – Empresa Municipal de Urbanização 

e Habitação de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

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

53/2016. Aprovado menos duas abstenções dos vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

06 de Setembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão 

o Requerimento nº 00313/2016.- Requer oficiar o Deputado Estadual Barros Munhoz, 

para faça gestão junto ao governo do Estado, objetivando a implantação do curso técnico de 

Enfermagem na Etec "João Maria Stevanatto". Autoria: Bancada da Situação. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Outros cursos abertos em 

Itapira não receberam a gestão do deputado. Esse requerimento é para que o deputado faça 

gestão para um curso técnico de enfermagem. Usando o âmbito enfermagem, queria de 

dizer que o município deveria implantar as 30 horas. Podemos ver que o Governo Federal 

não se interessa pelas 30 horas. Sabemos que Itapira é muito forte no ramo da enfermagem. 

Possuímos importantes instituições como o Hospital Municipal, Bairral, Clínica Cristália, 

dentre outras. Muitas pessoas gostariam de fazer esse tipo de curso. O deputado deve fazer 

gestão junto ao prefeito. Os vereadores da oposição não conseguiram fazer gestão nesse 

sentido junto ao prefeito. Peço a colaboração de todos. Obrigado.” Não havendo mais 

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

o Requerimento nº. 313/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 

00314/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, para que façam gestão junto ao governo do Estado, visando a possibilidade de 

investimentos em Eleutério, com a implantação de novas indústrias. Autoria: Rafael 

Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Os moradores ficam isolados no Eleutério. A necessidade de emprego é enorme. 

Sabemos que vários postos de empregos foram desativados. Existem algumas áreas que 

podem receber novas empresas. Empresas com bom histórico podem usufruir dessas áreas. 

A construção de um polo industrial seria muito bem vinda. Muitas pessoas ficaram 

desempregadas em Eleutério. Peço a colaboração de todos. Vou assinar o requerimento. O 

prefeito deve fazer gestão nesse sentido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “O que nos deixa preocupados é que o 

Governo Paganini, em 2012, propagou para os 4 cantos do município a promessa de 3 mil 

novos postos de trabalho. Cerca de 260 postos de trabalho foram fechados no Eleutério. A 

transferência da DAICO somente foi uma justificativa para enganar a população do 

Eleutério. Muitos trabalhadores que vieram trabalhar no perímetro urbano foram demitidos. 

Essas pessoas estão sem emprego. Foi falado nesse plenário que haveria uma grande 

possibilidade da Art Móveis se instalar no Eleutério. Até o presente momento o imóvel está 



fechado. Todas as mulheres estão desempregadas. Não somos irresponsáveis de jogar a 

culpa somente no Executivo e fazer uma mera politicagem. Não é isso o intuito dessa 

discussão. O intuito que falamos é conversar com os moradores. Muitas pessoas vieram me 

cobrar no último sábado. As pessoas querem academia ao ar livre, mas também pedem para 

ter aquilo que é o maior patrimônio de uma família, ou seja, o trabalho. Várias pessoas 

estão vivendo de favor. Muitas pessoas moram de aluguel e estão indo para Jacutinga pedir 

emprego. Quais eram as prorrogativas quando a DAICO veio para a zona urbana da cidade? 

Essas pessoas merecem o mínimo daquilo que foi prometido pela administração. Sinto-me 

a vontade para falar porque em 2012 estava no palanque junto com a maior parcela desses 

vereadores. Vossas excelências não são responsáveis, assim como eu também não sou. Nós 

acreditávamos que o Paganini seria um bom gestor. Tenho o direito de cobrar. Essas 

pessoas querem uma satisfação vinda dessa administração. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

falar de um requerimento louvável pedindo intermediação do prefeito junto ao governo 

solicitando novas empresas. Devemos separar isso de um discurso político. Sabemos a 

situação que o país está atravessando. Simplesmente usam isso para atacar a gestão. 

Quando é falado que houve uma promessa de 3 mil empregos em 2012, podemos recordar 

da situação do país no passado. Não acredito que foi somente a nossa administração que fez 

uma promessa de empregos. Caso analisarmos a fonte CAGED, órgão oficial do Ministério 

do Trabalho, a única cidade que nesses três últimos anos apresentou um quadro positivo de 

empregos foi Itapira. Não podemos extrair desse contexto somente a cidade de Itapira. A 

minha preocupação é a seguinte: Tenho formação em administração de empresas e trabalho 

com assessoria em uma empresa. Existe uma adequação de empresários em função dessa 

crise que o país atravessa. Caso pegarmos o CAGED podemos analisar que em todos os 

meses o Brasil vem apresentando quadro negativo de emprego. Não podemos deixar de 

destacar o esforço que a administração está fazendo para aliviar essa tensão. Concordo com 

o vereador Rafael, pois também sou abordado nas ruas. É uma situação agravada pela 

política estabelecida no Governo Federal. Não podemos interferir nessa questão específica 

caso a empresa decida buscar outro espaço para produzir. É evidente que a Prefeitura 

precisa dar o apoio para as empresas. Obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

314/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro de 2016. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00315/2016.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretário Municipal de Defesa Social, para que promovam 

reforço no efetivo da Guarda Municipal em Eleutério e Barão Ataliba Nogueira. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Tenho muito respeito pelo vereador Carlão Jamarino. Não seria pela posição de 

vereador, mas sim de uma amizade antiga. Quando se fala em relação ao índice ou queda de 

empregos, todos sabem que problemas nesse sentido vão surgir. O que se observa é que a 

parte de comunicação da Prefeitura é pífia, sem falar que ela deixa vários órgãos sem 

resposta. Em relação a esses índices de criminalidade, uma enorme parcela vem do 

desemprego. Os problemas surgem em consequência de outros. A forma que vossa 

excelência defende os índices do CAGED... respeito, mas o desemprego trás a insegurança. 



É isso que essas pessoas nos falam. Deveriam conversar com essas pessoas. Elas estão 

abandonadas pela administração. A maioria dos problemas surgiu devido ao desemprego. 

Vamos ficar três dias discutindo, mas os problemas estão lá. Está havendo roubos nos sítios 

e residências. São questões que devem ser respondidas. Na inauguração do posto da Guarda 

Municipal muitas viaturas estavam presentes. É uma discussão importante. Falou-se no 

passado, mas não cumpriram. Houve diminuição na quantidade de guardas municipais. O 

prefeito alega que acatou o parecer da Justiça, da Promotoria e do juiz. Cinco guardas 

foram demitidos dessa forma. Ele não fez isso no caso da Sra. Cristina Moro. É pelo 

contrário. O Fórum acatou a decisão daqui, a Promotoria também acatou e ele não manteve 

a posição. Ele readmitiu. Qual foi o peso dos guardas demitidos? É uma pergunta que deve 

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

APARECIDO JAMARINO: “Não é questão de justificar ou defender. O requerimento é 

importante. Quando o senhor fala que o índice da criminalidade aumenta em função do 

desemprego, não tenha dúvida disso. O desemprego também atinge os bairros rurais. Ele é 

importante. Não podemos nos esquecer do trabalho feito pela administração para com esse 

setor. Devemos discutir esse assunto. A minha preocupação é não fazer disso um discurso 

político. É importante para a população. Quando a administração assumiu, acredito que o 

senhor se lembra de que alguns guardas estavam alocados em outros setores. Houve o 

remanejamento disso alterando o número efetivo de guardas. Esta sendo feita uma gestão 

sobre o assunto. Vamos fazer uma discussão sobre o assunto e trabalhar em conjunto a fim 

de resolver o problema... Aparte concedido ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes: Não 

quero abrir um discurso político. Quero discutir a realidade. Quem nos cobra e pede as 

informações são os moradores da localidade. Devemos abordar uma discussão em nome 

dos moradores. O retorno que eles tiveram da administração é muito pouco... Continuando 

o orador: A abordagem que as pessoas fazem com o senhor é a mesma que fazem conosco. 

Tenho certeza disso. Não podemos esquecer o que a administração fez. Não podemos tapar 

o sol com a peneira e achar que está tudo certo. O requerimento é louvável, mas 

poderíamos trabalhar a fim de resolver o problema. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Em 2013 eu e o 

vereador Juliano estivemos visitando o bairro. Os moradores clamavam por segurança 

pública. Depois de vários requerimentos acabaram reativando a base da Guarda Municipal. 

Logo na primeira semana começaram a fechar a base. Ninguém trabalhava na base. Depois 

disso apenas a ronda estava disponível. Vários guardas municipais foram afastados. Caso 

pegarmos os guardas afastados e os membros da Defesa Civil, digo a vocês que são poucos. 

Lembro-me que no passado foi falado que aumentariam a quantidade de guardas 

municipais. Até a presente data nenhum concurso público foi aberto. Barão e Eleutério são 

bairros populosos. Alguma medida preventiva deve ser feita. A população está vendo o que 

está acontecendo. As populações desses bairros não veem a presença da guarda municipal. 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 315/2016. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“O Carlão não é líder desse governo. Gostaria que o vereador Maurício estivesse presente 

para ouvir o que tenho para falar. É uma pena ele não estar presente. Fizemos uma emenda 

no orçamento para a compra de 4 viaturas para a Guarda Municipal. O que aconteceu? A 



emenda foi rejeitada, senhor presidente. Devemos cobrar incessantemente. O senhor não 

estava aqui, Carlão, mas a emenda foi rejeitada. Deve ser cobrada explicação desse 

governo. Os vereadores da situação tiraram foto junto ao prefeito a respeito da compra de 4 

viaturas. Os vereadores da situação fizeram gestão nesse sentido. Quem não fez gestão foi o 

administrador, ou seja, o Paganini. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Setembro 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. 


