
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 de novembro 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, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, 

JULIANO FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE LOPES. 

Ausente o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO. 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. Hoje venho a 

esta tribuna para falar que entraremos na segunda discussão do projeto relacionado a 

licença prêmio. O projeto já foi aprovado em primeira votação. Podemos ver o zelo que o 

governo PSDB tem para com o servidor público. Podemos analisar a situação tanto a nível 

municipal quanto a nível estadual. Condutas vedadas: Eleições de 2016: O artigo 73º, 

parágrafo 5º diz o seguinte: “É vedado ao vereador ou quem esteja em exercício nomear, 

contratar ou admitir, demitir sem justa causa, suprimir vantagens, dificultar e impedir o 

exercício funcional e remover, transferir e exonerar servidor público.” Licença prêmio era 

uma vantagem adquirida que o servidor tinha há mais de 5 anos. Após as eleições o prefeito 

acabou enviando uma lei revogando a licença prêmio. É inconstitucional. O prefeito não 

pode ser diplomado com uma inconstitucionalidade desse porte. O vereador que votar 

favorável a essa inconstitucionalidade também ficará impossibilitado de ser diplomado. 

Isso está escrito na lei. Qualquer pessoa consegue ver o que é lei e o que é verídico. Essas 

brechas vão ser discutidas na justiça. Três meses antes e três meses após as eleições nada 

pode ser feito. Outro assunto está relacionado ao Luiz Machado nesta Casa de Leis. Não 

tenho orgulho de ver ele nesta Casa. Como cidadão esse rapaz apresentou um processo de 

cassação sobre minha pessoa. Esse rapaz chamado Luiz Machado fez falsa acusação 

baseado na publicação de um jornal. Esse jornal é do deputado Barros Munhoz. O Luiz 

Machado fez falsa acusação nesta Casa. Ele pegou dois vereadores para fazer a falsa 

acusação. Seria eu e o Dr. Rafael. Como cidadão a Câmara Municipal de Itapira não pode 

apurar nada. Daqui dez minutos ele assumirá como vereador. Gostaria que todos os 

vereadores acolhessem uma solicitação de minha autoria a fim de apurar essas falsas 

acusações. O requerimento está no meio do Regimento, Rafael. Assine o requerimento, por 

favor. Luiz Machado, como cidadão normal vamos conversar na justiça. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a 

todos. Vejo que a fala do vereador Marquinhos é de suma importância. Nada mais do que 

um dia atrás do outro, não é mesmo Luiz Machado? Você levantou uma denúncia leviana 

infundada em fatos que você terá que provar na justiça as acusações que você fez contra a 

minha função de médico e aproveitou a mesma coisa para fazer uma denúncia contra o 

vereador Marcos Paulo. Saiba você que por enquanto você está do lado de lá. No momento 

em que você entrar aqui dentro, acredito que terá o respeito como vereador. Como cidadão 

os próprios vereadores Joilson, Maurício e eu apuramos os fatos e chegamos à conclusão 

que não havia nenhuma acusação com provas naquilo que você se fundamentou contra o 



Marquinhos. Nada mais como um dia após o outro, Luiz. É uma ótima oportunidade de 

você estar na mesma condição de vereador. Vou aproveitar essa oportunidade para elaborar 

um ofício. A sua atuação será levada junto ao processo administrativo que a Prefeitura 

insiste em manter contra o profissional e servidor municipal Sr. Rafael Donizete Lopes. É 

obrigatório. Esperava essa oportunidade. O Carlão está sob licença de saúde, mas falo para 

você que não deveria nem assumir seu mandato porque você se baseou em acusações 

levianas contra um vereador. Pelo projeto de resolução nº 02/2006 que institui o Código de 

Ética e decoro parlamentar e dá outras providências, quando um suplente de vereador 

levanta denúncias fundadas em mentiras, calúnias e atos difamatórios o suplente acaba 

cometendo uma quebra de decoro. Vai ser lido o afastamento do Carlão Jamarino, mas 

gostaríamos que fosse anexado e fosse lido o Código de Ética instituído dentro da Casa em 

relação a quebra de decoro. O suplente de vereador faltou com a verdade. Ele fez uma 

denúncia caluniosa contra um vereador em exercício de seu mandato. Isso é vedado pelo 

projeto de resolução de 2006, na qual fora aprovado nesta Casa. Quem elaborou o projeto 

foi o Mário da Fonseca. É muito importante essa situação. Juliano, vossa excelência como 

presidente da Comissão de Ética deveria se ater a isso. Queremos que essa situação seja 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Uma polêmica foi instalada, mas vamos 

relembrar o acontecido. Deu entrada nesta Casa a partir de denúncias feitas em jornal local 

e internet sobre a possibilidade da cobrança indevida de R$ 15.000,00 de um paciente 

dentro do âmbito do Hospital Municipal. É uma denúncia grave. O envolvimento do 

vereador Marcos Paulo da Silva em um ato de coibição do acusador... Estamos falando 

daquilo que aconteceu. A versão vinha de um ato de peculato, ou seja, cobrança dentro de 

um setor público. Isso é muito grave. Houve um ato de repressão para que a pessoa não 

denunciasse. Inclusive, usando dos atributos do Poder Legislativo para coibir. Quando o 

suplente de vereador estava afastado ele fez a denúncia. Ele fez um ato da população. Ele 

agiu como qualquer pessoa da população. Cabe a ele ou a qualquer pessoa, mediante uma 

denúncia que não foi levantada por ele... Foi feita por um jornal. Inclusive, o Ministério 

Público deveria ter feito isso. Se a denúncia estava pública ele deveria ter se pronunciado e 

investigado o caso. Ele agiu legitimamente como cidadão. Ele fez a formulação de uma 

denúncia, na qual existiria a averiguação por parte desta Casa. Por esse motivo foi instalado 

um processo administrativo. A comissão, de forma geral, exerceu o seu papel. Acreditamos 

que aquilo que estava dentro do jornal não existia fundamento tão óbvio para que se 

acontecesse um processo de cassação. Isso não impede que criminalmente esteja 

acontecendo. Não estou errado e muito menos levantando uma coisa que não existe. Existe 

um processo crime contra as duas pessoas. Ele está rolando e não está transitado em 

julgado. Existe um processo administrativo contra o vereador Rafael Donizete Lopes. Está 

havendo a apuração. Portanto, não temos condições de analisar se a entrada do suposto 

pedido de averiguação nesta Casa é real ou não. Como cidadão o Luiz Machado cumpriu 

com suas funções. Se fosse uma mentira de ordem pessoal poderíamos ter relevância. Os 

fatos narrados pelo suplente de vereador Luiz Machado foram publicados pela mídia e não 

criados pelo mesmo. Ele trouxe o caso para ser averiguado nesta Casa. Vossa excelência 

sabe que votei para que arquivasse o processo por falta de provas. Isso não quer dizer que 

existiu mentira ou má fé. Ele fez o papel de cidadão. Então, senhor presidente da Ética, 



ressalto essas palavras dizendo que refuto qualquer tipo de situação em relação a quebra de 

decoro e sim aplaudo a coragem do suplente de vereador Luiz Machado. 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 38ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 01 de Novembro de 2016. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

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

Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de Novembro de 2016. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 3º) Em discussão e votação a 

Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2016. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente 

solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. Passamos ao Requerimentos de Licença. 4º) REQUERIMENTO Nº. 

00443/2016.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Carlos Aparecido Jamarino. 

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

29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, 

encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PTC, Sr. 

LUIS ANTONIO MACHADO, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 

Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das 

matérias constante do Expediente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. 

Presidente faz a leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0071/2016.- Em que o 

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

Inclui o inciso III, no artigo 9º, da Lei 5.462, de 10 de dezembro de 2015. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0072/2016.- 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 Transitória Flávio Zacchi e Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis. 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 29 de Novembro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0073/2016.- 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 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 

98/2016.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2016.- 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 

05/2016, de autoria da Bancada da Situação, que "Dispõe sobre a concessão de Título de 

Cidadão Itapirense ao ilustríssimo engenheiro MARCOS RODRIGUES PENIDO, 

Presidente da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de 

São Paulo", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer 

natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, 

eis que o homenageado é merecedor do Título de Cidadão Itapirense pelos seus próprios 

méritos. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 9º) PARECER nº. 99/2016.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2016.- 

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 06/2016, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, 

que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. 

FERNANDO NASTRI PALMIERI, Presidente e Chefe do Grupo Escoteiro Itapira - 

193º/SP.", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer 

natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, 

eis que o homenageado é merecedor do Título de Cidadão Itapirense pelos seus próprios 

méritos. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 10º) PARECER nº. 100/2016.- Ao Projeto de Lei nº 62/2016 e Emenda 

Modificativa nº 01/2016.- As Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 

Saúde, Assistência Social Esporte e Lazer e, Justiça e Redação, e de Obras Serviços 

Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar 

parecer ao Projeto de Lei no 62/16, de autoria do Prefeito Municipal, que "Estima a Receita 

e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2017, bem como à Emenda Modificativa 

nº 01/2016, de autoria dos nobres Vereadores Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da 

Silva e Cesar Augusto da Silva, após minudentes e acurados estudos sobre os teor das 

proposituras, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe 

óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em 

minuciosa análise e exaustivas reuniões, inclusive com a realização de Audiência Pública 

realizada no Plenário da Câmara Municipal, estas Comissões observaram que o Projeto de 

Lei de Orçamento para o próximo exercício, fixado em R$ 284.365.000,00, foi elaborado 

em conformidade com os Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo 

o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem 

como na codificação das receitas e despesas, até níveis de programação detalhadas. 

Ressalta no entanto, que houve uma pequena redução ao Orçamento Municipal de 2017, em 

face da queda das transferências governamentais das esferas Federal e Estadual, tendo em 

vista a crise financeira que grassa este País nestes últimos anos. 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 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) PARECER nº. 

101/2016.- Ao Projeto de Lei nº 63/2016.- 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 63/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 

os Anexos I, III, IV e o de Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2014/2017", após 

minudentes e acurados estudos sobre a propositura em análise, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação, pelo contrário, as alterações se fazem necessárias para que as 

Prioridades e Metas do Plano Plurianual 2014/2017, fiquem em conformidade com o 

Orçamento Municipal do exercício de 2017. 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 29 de Novembro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 102/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 64/2016.- 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 64/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o “Anexo 

de Prioridades e Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de 

Prioridades e Metas” da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017", após 

minudentes e acurados estudos sobre a propositura em análise, acordaram por exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 

que lhe inquine a tramitação, pelo contrário, as alterações se fazem necessárias para a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, fiquem em conformidade com o 

Orçamento Municipal do exercício de 2017. 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 29 de Novembro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 13º) PARECER nº. 103/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 72/2016.- 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 72/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória Flávio 

Zacchi e Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis", 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 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) 

PARECER nº. 104/2016.- Ao Projeto de Lei nº 73/2016.- 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 73/2016, 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", 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 29 de Novembro 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. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00423/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Alexandra Artigiani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00424/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Luís Golfetto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

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

Pesar nº. 00425/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Teresa Rodrigues Bueno . 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00426/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Sebastião Franco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

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

Pesar nº. 00427/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice Fragoli Citrângulo. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00428/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Faria do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00429/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Martins Coelho . 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00430/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. José Laércio Franco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00431/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Vieira de Godoy. 



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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00432/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Adelina Setti Coghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00433/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marisa Artigiani Poletini. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00434/2016.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Maurício Honofre da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro 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. 27º) 

Requerimento nº. 00433/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Lázaro Marangoni, mais 

conhecido como Nenê do Mercadão, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 

00434/2016.- Voto de Congratulação com os novos Secretários Municipais indicados para 

atuar na gestão municipal 2017/2020. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Maurício 

Cassimiro de Lima DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 

29º) Requerimento nº. 00435/2016.- Voto de Congratulação com a Farmácia Santa Cruz, 

na pessoa do farmacêutico Sr. Oswaldo Aparecido Jacheta, pelos 50 anos de atividades em 

nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00436/2016.- Voto de 

Congratulação com a funcionária pública Sra. Maria Cândida Ziliotto, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de novembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) 

Requerimento nº. 00437/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Natalino Avelino de 

Toledo, mais conhecido como Nêgo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 24 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 

00438/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Antônia Manara Bittar, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 08 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 33º) Requerimento nº. 00439/2016.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 



Martha Galdi Ziliotto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 24 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00440/2016.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Nelson Nicoletti, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

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

00441/2016.- Requer oficiar o Sr. Prefeito e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

para que promova a elaboração de um estatuto da Feira Noturna. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Requerimento nº. 00442/2016.- Requeremos ao Sr. Prefeito Municipal, estudos e gestão 

objetivando firmar convênio com a UNINTER para os cursos de graduação, pós graduação 

e extensão nas modalidades à distância e presencial. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 

00243/2016.- Sugere capina de guias e sarjetas e limpeza de calçadas na Av. Bráz Ayres. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 38º) Indicação nº. 00244/2016.- Sugere execução de limpeza e roçagem do 

córrego Lavapés em seu perímetro urbano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro 

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: 39º) Caixa 

Econômica Federal: Comunicação de Liberação de Recursos Financeiros no valor de R$ 

373.882,62. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro 

de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 40º) IESI Itapira: Convite para a 

inauguração da nova sede do Escritório de Assistência Jurídica - sala Dr. Luiz Arnaldo 

Alves de Lima e lançamento da revista científica CONSCIESI do Instituto, na Rua 

Saldanha Marinho, nº 161 - Itapira - SP, no próximo dia 05/12/2016, às 20 horas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) Deputado Enio Tatto: Cópia fiel do 

Requerimento nº 1957 de autoria do deputado Coronel Camilo. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 42º) Correios: Assunto: Distribuição Postal. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 43º) Vereadores Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes: Ofício 

Especial. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 

2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) ETEC João Maria Stevanatto: 

Ofício nº 167/2016. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro 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 segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0010/2016.- Cria 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Nesse 

momento colocamos em discussão um projeto de lei e vou dar as minhas justificativas com 

relação a matéria. Na semana passada já havia feito um discurso e afirmado, baseado na 

LOMI e no Plano Diretor de Itapira, que qualquer desdobramento ou zoneamento necessita 

de audiência pública, parecer da secretaria responsável, no caso Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, e um parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nesse sentido, 

esse projeto deu entrada nesta Casa sem esses três critérios básicos para seguir em frente. 

Fizemos uma ampla discussão sobre o Plano Diretor e recordo-me que foi feita amplas 

explanações dentro desta Casa. Este plenário estava lotado. Não são fatos criados, mas sim 

fatos discutidos em audiência pública. Isso foi determinado junto ao Plano Diretor. 

Também aprovamos em 2014 um projeto de lei do Executivo onde ele justificava na 

mensagem que havia feito um acordo com o Ministério Público após pedidos e ofícios do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. Os projetos de desdobros e desmembramentos, 

criação de zonas específicas para loteamentos, dentre outros, estavam sendo enviados à esta 

Casa. Para tal procedimento deveria ter um parecer do CONDEMA e do SAMA. 

Aprovamos essa situação em 2014. Gostaria de deixar claro para este Legislativo que 

nenhum vereador é contra projetos de habitação e interesses sociais. A única coisa que 

devemos nos ater quando é votado um projeto seria a análise completa dos requisitos. Isso é 

de competência das comissões. Entretanto, a Comissão de Meio Ambiente, Redação e 

Justiça, quando o projeto deu entrada nesta Casa, deveria ter analisado essas ponderações. 

Fica muito difícil o vereador analisar a situação. As comissões competentes deveriam 

exarar parecer e solicitar o que estava faltando. É uma forma de não dar margem para 

futuras críticas. Gostaria de deixar claro que ninguém é contra às políticas habitacionais. 

Inclusive, devemos batalhar por zonas de interesse social. Devem ser propostas a serem 

votadas sem nenhuma falha. O projeto deve estar completo para uma análise criteriosa. 

Faltam três sessões para que esse mandato seja finalizado. Não tenho condições de votar 

favorável ao projeto devido a essas falhas. O projeto permaneceu nesta Casa por mais de 7 

dias. Certamente deveriam ter observado e analisado. Obrigado.” Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei Complementar nº 10/2016. Aprovado em segunda votação menos 

dois votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Conforme falei 

anteriormente, deixo claro meu posicionamento. Não sou contra política habitacional. É 

muito fácil jogar a culpa nos vereadores. Muitos distorcem o que estamos dizendo. No 

próximo final de semana jogam para a população. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Não tem como votar favorável a um 

projeto que não está completo. Não foram realizadas audiências públicas. Estão passando 

por cima dos trâmites legais. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Somente queria esclarecer aos dois vereadores 

que votaram contra que quando você tem a ZEIS você está liberando para que se possa 

fazer o fracionamento. O Plano Diretor é específico que para fracionar ou lotear é 



necessário da autorização do SAMA e do CONDEMA. Para se conseguir um aval de 

loteamento você deve criar a ZEIS. Caso esta Casa não permitir a zona especial de interesse 

social, acredito que não se pode fazer nenhum loteamento ou aplicar alguma lei que exija 

isso o que vocês estão dizendo. Portanto, não tem como a Prefeitura enviar essa situação. 

Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Somente a título de informação, a análise é bem sucinta. Concordo 

plenamente com o que o vereador disse, mas fica para a população que se está autorizando 

uma zona de interesse social nos quesitos de PPAs, segurança e escolas. O que o vereador 

Maurício disse cai por terra. Somos meros carimbadores do Executivo. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em 

segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2016.- Revoga dispositivos 

da Lei Complementar nº 3.877, de 09 de março de 2006. Autoria: José Natalino Paganini. 

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

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 11/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em segunda discussão o Projeto de Lei 

Complementar nº 0012/2016.- Altera o § 7º do artigo 27 da Lei Complementar nº 

4.877/12, incluído pela Lei Complementar nº 5.393/15. Autoria: José Natalino Paganini. 

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

em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 12/2016. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, perla ordem, o Vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos dois votos dos Vereadores Srs. 

Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, para que os Projetos de Leis 

Complementares sejam discutidos em conjunto. 4º) Em segunda discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 0013/2016.- Revoga dispositivo da Lei Complementar nº 

4.875/2012. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse é o famoso presente que o 

prefeito José Natalino Paganini está concedendo aos servidores públicos. Está retirando o 

que é de direito do servidor público. Após as eleições o prefeito José Natalino Paganini 

encaminhou a revogação da licença prêmio. O Governo do Estado de São Paulo possui 

licença prêmio. O governo Estadual é do PSDB. Eles tentaram retirar da ALESP, mas o 

servidor público marcou presença no dia da discussão do projeto. O deputado voltou atrás. 

Em Itapira acontece o contrário. Sabemos muito bem da lei que veda algumas situações aos 

agentes políticos. Infelizmente Itapira não segue a lei. Acho que deve haver uma lei 

específica para o município de Itapira, pois passam por cima de tudo. Nessa época os 

agentes políticos não podem retirar os benefícios dos servidores públicos. Caso realmente o 

prefeito quisesse retirar esse tipo de benefício, acho que ele teve todo tempo possível. Ele 

esperou para tomar decisão somente após as eleições. O Rafael participou de várias 

reuniões onde várias situações foram colocadas. Estamos vendo como que é o esquema 

para uma eleição. Alguns mal intencionados podem utilizar isso para levar vantagens. O 



servidor público somente tem a perder. Os professores de Mogi Guaçu chegam a ganhar 

10% do salário. É um tipo de licença prêmio. A crise pegou Itapira e não pegou Mogi 

Guaçu? Durante 4 anos o prefeito daquele município manteve o benefício sem nenhum tipo 

de corte. Em Itapira aconteceu o contrário. O servidor público de Mogi Guaçu recebe um 

valor ainda maior em comparação ao servidor Itapirense. Vamos lembrar que alguns 

vereadores deixam seus filhos na creche. Acho que os professores olham muito bem as 

crianças. Não temos o que reclamar. A ordem do além é somente no sentido de revogar a 

licença prêmio. Analisando a ausência do Vereador Carlos Jamarino, acredito que seria 

pelo fato de que ele assumirá a Guarda Municipal. Ele foi nomeado pelo prefeito. Ele sabe 

fazer gestão, mas acredito que está falhando para com os servidores públicos. Esses 

mesmos servidores estarão ao lado do Carlos Jamarino durante 4 anos. Quem sou eu para 

questionar um atestado médico? O governo do PSDB vinha até esta tribuna para dizer que a 

culpa era da crise. Quando é para chamar a responsabilidade para si acabam jogando a 

culpa no servidor. É um projeto inconstitucional. Será que o prefeito recebeu uma análise 

jurídica? Esse assunto deve ser muito bem analisado. É inconstitucional. A Câmara 

Municipal de Itapira não possui Jurídico. Não solicitaram, sequer, o parecer da NDJ. Os 

projetos de lei de minha autoria não foram analisados até a presente data. Como que fica a 

situação? Será que com a aprovação desse projeto não teremos problemas futuros? 

Novamente digo que o projeto é inconstitucional. Peço para que todos os vereadores votem 

contrário ao projeto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Devemos nos ater ao que foi falado na semana 

passada. Você subir nesta tribuna da Câmara e falar que o servidor é vagabundo, falar que o 

servidor é imoral, comparar o servidor municipal com a bandidagem da Lava Jato, é 

deplorável. Não merece nenhuma consideração de quem representamos nesta cidade. Aí 

vamos para valores. Falou-se em 5 milhões a nível de todos os servidores, mas não 

trouxeram o estudo. Não sabemos quem fez o estudo. Apenas falaram. Nós somos quase 

2.500 servidores municipais. Se você pegar esse valor que a Prefeitura fala que vai gerar de 

gasto daria para cada servidor R$ 2.000,00. Isso é um cálculo superficial. Isso é dinheiro de 

pinga em comparação ao perdão da dívida de uma servidora no valor de 2 milhões de reais. 

É essa a régua que a administração municipal trata o servidor municipal. Não aceito e tenho 

o direito de me defender como servidor porque sou servidor municipal com muito orgulho. 

Falar que o servidor é vagabundo e que quem presta é o servidor da iniciativa privada... 

Respeito todo mundo que trabalha na iniciativa privada, mas não faça isso. Um, são 

legislações trabalhistas distintas. Quanto aos benefícios, acredito que podemos discutir 

aqui, mas não joga o servidor municipal em uma vala comum. Peço isso em meu nome e 

talvez em nome de todos os servidores municipais. Falou-se na semana passada que o 

servidor da iniciativa privada iria criticar esse projeto. Esse projeto não foi criado pela 

minha pessoa. O vereador Carlinhos Sartori, o vereador Décio e os outros vereadores da 

legislatura anterior deveriam subir nesta tribuna e falar o porquê votaram naquela época. 

Temos três servidores neste plenário. Gostaria da opinião de cada um de vocês. Podem 

dizer que trabalham na iniciativa privada somente... Vereador Maurício, o senhor prestou 

concurso na Prefeitura. Talvez, vereador, quando o senhor assumir, e torço para que isso 

aconteça, você de mude de opinião. Não podemos, com todo respeito, ser jogados em uma 

vala como fomos jogados na semana passada. Tenho certeza que o senhor vai mudar seu 



discurso. Espero que o senhor seja servidor o mais breve possível. O senhor estará na 

mesma vala que o senhor nos jogou. Gostaria e acho que o senhor tem um ponto de vista... 

Gostaria que você tratasse o servidor de uma forma mais respeitosa. O senhor é o nome do 

prefeito nesta Casa. Conhecendo a pessoa do Paganini, acredito que ele poderia falar 

qualquer argumento, mas não chegaria ao discurso que foi proferido na semana passada. 

Tenho certeza disso. Nesse sentido, devemos nos ater a isso. O Juliano Feliciano sabe 

muito bem porque no momento em que o senhor mais precisou os servidores municipais 

estavam ao seu lado. Temos filhos de vereadores que estudam em escolas públicas. É um 

abacaxi, mas isso não vem de nossa legislatura. Estamos pegando o abacaxi vindo do 

passado. Pode-se falar da crise. É realidade e fato, mas esperem um pouco. O vereador deve 

analisar que a crise não foi feita pelo servidor municipal. Pude conversar em vários setores 

da Secretaria nessa semana e defendo mais uma vez os servidores. Noventa e nove por 

cento dos servidores não sabiam desse projeto. Vocês foram pedir votos para os servidores 

municipais. O servidor tem identidade. Temos nesta Casa duas vereadoras servidoras 

municipais que estarão nesta Casa de Leis. Estão xingando a Beth, a Marisol, o Carlinhos, o 

Pedro e a mim. Isso não é justo. O servidor acorda cedo para trabalhar. O mastologista não 

está recebendo seu pagamento. Depois o servidor é ruim? Deem condições para o servidor 

trabalhar. Extravaso-me defendendo o meu ponto de vista como servidor. Tenho certeza 

que vai servir para muitos servidores. Fomos duramente criticados na semana passada. São 

palavras ofensivas. Compreendo o momento no calor do discurso, mas temos duas 

servidoras nesta Casa. Uma é da área da Saúde e a outra da Educação. Elas foram ofendidas 

e não estão na seara de discussão. Tenho certeza que elas se sentem ofendidas. Pela votação 

que a Beth obteve, acredito que ela foi a vereadora mais votada dessa cidade. Ela pediu 

voto para o Paganini. Tenho certeza disso. Agora a Beth é ruim e a Beth não presta? A 

Marisol é ruim e não presta? Não é assim. É isso que o servidor sentiu nessa semana. Não 

podemos fazer isso. Não precisa vir a esta tribuna para dizer coisas inverídicas. Vamos 

discutir e analisar adequadamente. Não podemos jogar a culpa no servidor. É o servidor que 

cuida da população. Nesse sentido ficam registradas essas palavras. Tenho o direito de 

defender meu ponto de vista. Gostaria que o Carlinhos, o Dr. Pedro e o Décio da Rocha 

Carvalho viessem a esta tribuna para se manifestar... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva: Lembrando do Facebook, ele foi retirado do ar na quarta feira. 

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

LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, sei que pode ser 

contundente, mas mais uma vez digo sobre as opiniões. A opinião de quem está aqui 

dizendo é uma opinião pessoal e vou falar realmente tudo àquilo que penso sobre tal 

situação. Quanto a possibilidade de um dia ser servidor público, Dr. Rafael, a minha 

opinião é forte, cara. Não sou homem de duas caras, duas opiniões ou dois sentidos. Por 

isso, dessa mesma maneira, subo aqui para falar aquilo que penso. Tenho muitos 

companheiros e colegas, mas continuarei com o mesmo posicionamento. O primeiro 

posicionamento em relação ao que foi feito nessa lei... O absurdo da exploração política, no 

qual uma lei aprovada no apagar das luzes do último momento pré-eleitoral. Poderia 

beneficiar certas pessoas de ordem política, pelos acordos e pelo o que aconteceu. O 

momento que o país vive hoje, no qual as diferenças estão escancaradas para a sociedade de 

uma forma geral, leva a repudia da população. Vossa excelência disse que o senhor é 



partidário ao servidor público municipal. Entendo. O senhor é funcionário de carreira. O 

senhor defende os interesses do servidor público municipal. Também defendo os interesses 

do servidor público municipal, mas também defendo os interesses de uma população em 

geral. Por onde pude andar observei o que as pessoas me disseram durante as repercussões 

desta semana. Aqueles que eram servidores realmente me criticaram. Venho da iniciativa 

privada. Na iniciativa privada a lei que estamos discutindo está revogando 90 dias, ou seja, 

30 dias em dinheiro e mais 60 dias em descanso por assiduidade. O que é assiduidade? É 

você não faltar no serviço. Onde trabalho, assim como onde cerca de 40 mil pessoas desta 

cidade trabalham, digo que assiduidade é dever. Como cidadão e como funcionário de um 

empreendimento de ordem particular não compactuo com premiação pela situação presente. 

O servidor público é tão necessário quanto o servidor privado. Quando se fala que aquele 

servidor faz o trabalho bem feito, é isso que deve ser feito. O servidor privado também deve 

fazer seu trabalho bem feito. Privilégios devem ser diminuídos cada vez mais. Estamos 

equalizando as diferenças existentes. Digo e volto a retornar a minha frase: É imoral esta lei 

continuar em vigência. Aqueles que trabalham na Penha ou Cristália caso faltarem dois ou 

três dias, acredito que serão demitidos. O nosso funcionalismo, dentro dessa lei, pode faltar 

30 dias em um período de 5 anos. Contínuo achando absurdo e imoral. Quando se fala de 

vereadores servidores nesta Casa, espero que todos eles também tenham a visão da 

sociedade. A sociedade quer mais igualdade e mais proximidade e menos regalias e 

diferenças. É simples. As pessoas, cada vez mais, querem que essas diferenças acabem. 

Digo que cada funcionário público... Se 99% dos servidores não tinham conhecimento 

dessa lei... Ora não estavam sabendo. O senhor está lutando pelo 1% que será beneficiado? 

Não. Senhores, o que esta Câmara está fazendo é moralização. Moralização da proximidade 

dos poderes. A população, de forma geral, no sorri do que estou dizendo. Não tenho medo 

de vir a esta tribuna e falar o que eu penso. Defendo que a moralidade aconteça e que os 

privilégios acabem. Aquele trabalhador que rala na Penha 8 horas por dia, de segunda a 

segunda, fazendo hora extra, ele não tem esse tipo de regalia. Eu também não vejo a 

necessidade e muito menos a obrigatoriedade de que esta Câmara e que esse município dê 

esse tipo de vantagem. Respeito o funcionário público e seu trabalho, mas quero que 

respeitem o meu direito e minha opinião de ordem pessoal. Se minha opinião de ordem 

pessoal é divergente de uma regalia ou excesso, não briguem ou discutam, pois é a minha 

opinião. Não faço a vez de um representante do prefeito. Chamo para mim a 

responsabilidade de minha opinião. Chamo para mim a minha responsabilidade de meu 

voto e sobre a minha fala. Mais uma vez digo que é imoral com a sociedade tal lei. A 

revogação dela é um ato que se fará justiça a todos, trazendo mais igualdade entre aquele 

que é servidor e outro que não é. Por isso, senhor presidente, esta Casa deve ser balizada. 

Ela deve ter aquele que defende o servidor público, apesar de minha opinião de ordem 

pessoal ser uma vantagem exagerada. Caso algum dia me tornar servidor público, digo que 

a minha opinião será a mesma. Moralidade e igualdade, justiça... É isso que esta Câmara 

está fazendo. Obrigado, senhor presidente.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 13/2016. Aprovado em segunda votação menos dois votos dos 

Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Como o líder do prefeito colocou 



defendendo as pessoas lá fora... Teve um Facebook chamado 'informação' que publicou 

uma matéria. Foi uma matéria comprada pelo grupo da situação. Existe a possibilidade de 

alcançar as informações. Eles acabaram retirando do ar. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em segunda discussão o 

Projeto de Lei Complementar nº 0014/2016.- Revoga dispositivo da Lei Complementar 

nº 4.877/2012. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador 

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

Complementar nº 14/2016. Aprovado em segunda votação menos dois votos dos 

Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de saber o porquê o prefeito 

José Natalino Paganini não falou com o servidor público antes das eleições. Por que ele 

cortou os benefícios das famílias? Esse é o governo PSDB.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Somente gostaria de deixar registrado que 

o ano eleitoral, conforme o vereador líder do prefeito falou, termina dia 31 de dezembro. 

Inclusive, esse projeto de lei está entrando antes da diplomação do prefeito e dos 

vereadores. O mesmo argumento que o vereador fala sobre ano eleitoral, acredito que serve 

para ele. Estamos em ano eleitoral. Fica bem claro que a justificativa que o líder do prefeito 

fala não é válida pela justiça eleitoral. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Quero que fique registrado, senhor presidente, 

que os dois vereadores da oposição, Dr. Rafael e Marcos, votaram pela continuidade dessa 

lei que para mim é um absurdo para com a sociedade. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0062/2016.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 

Financeiro de 2.017. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 

Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0063/2016.- Altera os Anexos I, III, IV e o de Prioridades e Metas do 

Plano Plurianual 2014/2017. Autoria: José Natalino Paganini. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0064/2016.- Altera o “Anexo de Prioridades e 

Indicadores”, “Anexo de Programas, Metas e Ações” e o “Anexo de Prioridades e Metas” 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Autoria: José Natalino 

Paganini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0072/2016.- Autoriza o 

Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória 

Flávio Zacchi e Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis. 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 72/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 29 de Novembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em 



única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2016.- 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. Não havendo nenhum vereador 

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

73/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro 

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. 


