
ATA DA 2ª Sessão Extraordinária, realizada aos 16 de dezembro de 2016. Presidente: 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 

2º Secretário: LUIZ ANTONIO MACHADO. À Hora Regimental, verificando-se pelo 

"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 2016 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao EXPEDIENTE. Não havendo matéria constante 

do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 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 

0015/2016.- Altera dispositivos da Lei Complementar nº 5.206, de 16 de dezembro de 

2013, que trata da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – CIP. 

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

DONIZETE LOPES: “Boa tarde a todos. (A seguir, o Vereador faz a reprodução de um 

áudio através de seu celular.) Essa é a fala do Secretário de Finanças, Sr. João Bozzi. É uma 

pessoa que admiro e tenho um enorme respeito por ele. Esse projeto beneficiava 12.859 

pessoas e com a aprovação, sem essa emenda, uma enorme parcela deixará de ser isenta. 

Não estamos em crise? Fala-se em R$ 3,00 reais, mas estaremos penalizando 

principalmente a classe mais baixa. Nesse sentido, fico com a fala do Secretário de 

Finanças. Em 2013 ele tinha sido muito ponderado em falar e defender pessoas de classe 

baixa. Agora essa administração está penalizando as pessoas isentas. A emenda era na 

tentativa de ficar do lado dessas pessoas. Elas são as mais penalizadas no momento. Isso é 

uma confirmação de tudo aquilo que o vereador Maurício disse. Não precisa direcionar em 

relação a emenda de minha autoria. Fiz uma emenda representando a enorme parcela de 

contribuintes que eram beneficiados com a isenção. Os vereadores estão penalizados os 

menos favorecidos. Fala-se em R$ 2,00 reais, mas são pessoas que tem dificuldade em por 

o arroz e o feijão em suas residências. É gente que está rodando a baiana. Não é gente que 

está empregada. Muitos estão, mas a enorme parcela está sem emprego. É fácil falar em R$ 

3,00. Para quem está desempregado é muito difícil. Se fosse somente isso de imposto, tudo 

bem, mas não é. A população brasileira trabalha 143 dias do ano para pagar imposto. O 

prefeito vai até a rádio para dizer que todos os empresários do município de Itapira estão 

em uma situação difícil. Estamos subindo a taxa para os empresários. Que discurso é esse? 

Ele defende o empresário, mas mete uma apunhalada no mesmo. Essa taxa envolve o 

comércio e a indústria. Tem coerência essa situação? O prefeito entra contradição. Ele foi 

até a Rádio Clube. São 2% de reajuste, mas vão perguntar nas empresas Cristália, Penha ou 

em todas as metalúrgicas do município o quanto eles pagam de energia elétrica. Vão 

desempregar as pessoas devido ao aumento do imposto. É um discurso que não leva a lugar 

nenhum. O empresário está cansado de pagar imposto. Não têm coerência. Se o empresário 

perguntar, acredito que vamos passar um 'carão'. O chefe do Executivo defende o 

empresariado em um dia e no outro mete o ferro. Como fica a situação? Não tem sentido 

pessoal. Se fosse uma coisa justificável com relação a crise, concordo plenamente. O soneto 



não soa bem porque ontem ele foi até a rádio e acabou defendendo os empresários. Hoje ele 

aumenta o imposto. Ele tem a empresa dele. Emprega muitos itapirenses. Quem tem uma 

empresa sabe que os impostos corroem a receita. Se amanhã algumas pessoas estiverem 

desempregadas, acredito que essa Casa tem uma pequena parcela de culpa. O prefeito tem 

mais culpa porque o projeto é de autoria dele. Ele deveria privar o empresário. Como fica a 

situação? Não conseguimos chegar a um determinado acordo. Não existe um denominador 

comum. Está do lado empresarial ou não está? É uma votação que não cai no momento. 

População de baixa renda, tentamos fazer alguma coisa. Podemos sair dessa sessão de 

cabeça erguida. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Queria fazer uma pergunta para os senhores vereadores. 

Vereadores, quanto a Prefeitura deve arrecadar mensalmente através dessas contribuições? 

Qual o valor que a Prefeitura pagava mensalmente para custear a iluminação pública? 

Vocês sabem disso? A contribuição pode ser atualizada para arcar o consumo de energia 

elétrica de prédio público? O Ministério Público vê ilegalidade em cobranças de iluminação 

de pública. Isso aqui está no site do Popular Digital. “O Ministério público abriu na quarta 

feira um inquérito civil para apurar possível ilegalidade nas cobranças de taxas que estão 

sendo feitas pela Prefeitura para arcar com despesas referente a iluminação pública. A 

contribuição de iluminação pública CIP começou a ser cobrada juntamente com as faturas 

de energia elétrica no mês passado. O problema não é a contribuição já que é uma lei 

federal que permite aos municípios repasse dos custos aos moradores, mas sim o modo que 

vem sendo cobrada. - Explicou o promotor Rogério José Filocolmo Junior. Segundo ele a 

Prefeitura não pode fazer as alterações como vem fazendo de qualquer modo...” Estão 

onerando as pessoas que não tem condições de pagar. Muitas famílias estão cadastradas 

como baixa renda. A Prefeitura não está vendo isso ou aquilo. A Prefeitura está agindo com 

irresponsabilidade. Deveriam fazer um levantamento em relação a essas famílias de baixa 

renda. Infelizmente não fizeram um levantamento. Isso aconteceu no município de Mogi 

Mirim. Está sendo apurado. É uma cobrança onde a Constituição permite, mas desde que 

não afete as famílias menos favorecidas. Essas pessoas estão sendo prejudicadas. Isso é 

ilegal. Muitos dizem que Itapira possui uma das piores Câmaras da região. Isso se deve 

porque não tem dependência própria para votar. O prefeito manda e todos engolem. Somos 

eleitos para representar diretamente a população e não apenas um governo municipal. 

Lembro-me que uma vez ligaram da ALESP para dizer como eu deveria votar. Acabaram 

me expulsando do grupo. O Gilmar da Gazeta ligou em minha residência para me ameaçar. 

Ele disse que caso não votasse junto com o atual governo ele publicaria que eu teria 

recebido R$ 30.000,00 do governo anterior. Acabei xingando ele. Quem foi cassado devido 

a problemas com a imprensa? O jornal é comprado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Mais uma vez venho a esta 

tribuna. É redundante, mas vale lembrar e conversar. Primeiramente foi muito bem 

lembrado pelo vereador Marcos Paulo que foi uma lei federal baixada, na qual obrigou os 

municípios a ter que arcar com o custeio de iluminação pública. Obviamente que já 

pagávamos a eletricidade. O vereador Marquinhos também está correto que os próprios 

públicos são custeados pela própria Prefeitura. A Prefeitura paga a conta de energia das 

UBSs, Hospital, etc. Em outras regiões como as ruas da cidade, parques, praças, dentre 

outros, são de uso comunitário. Os vereadores falam sobre a penalização da população de 



forma geral e dizem que isso é culpa do governo. O que está sendo proposto foi 

amplamente estudado para que o menor impacto fosse refletido para a população. É uma 

forma de a lei ser custeada. Caso não ocorrer o reajuste haverá o aumento da demanda 

pública. Não acho que o servidor público deve ter regalias em comparação ao servidor 

privado. Acho que o trabalhador, seja da iniciativa pública ou privada, deve estar mais 

próximo da realidade. O trabalho deles deve ser tão bom quanto um ao outro. Voltando a 

situação da iluminação pública, temos a necessidade de suplantar essa carga tributária que 

nos foi imposta. É necessário fazer o reajuste da taxa. Existem outras necessidades do 

município que precisam ser revistas. Quanto a essas necessidades, quanto mais você onera 

a máquina, menor a chance de a máquina conseguir suprir a população. É verdade que o 

momento é de crise e está difícil para todos. Ninguém está se esquivando dessa 

responsabilidade. Estamos demonstrando a necessidade do reajuste e os porquês. Ninguém 

está pegando dinheiro público e gastando desordenadamente. Estamos apenas fazendo um 

repasse daquilo que é gasto. O custo aumentou bastante em virtude de mantermos essa 

iluminação pública. Isso não era feito anteriormente. Ser administrador do município, 

muitas vezes, é espinhoso. Não podemos deixar as responsabilidades de uma boa gestão. 

Estamos cansados de ver a situação do Rio de Janeiro. Aquele Estado está quebrado. 

Inclusive, a perspectiva é de corte salarial. Constitucionalmente é ilegal. Eles estão 

querendo baixar os salários dos servidores públicos municipais para poder conseguir 

gerenciar as contas. Caso não forem realizados os reajustes necessários, acredito que o 

município de Itapira também irá para o mesmo caminho. Atualmente temos um ótimo 

gerenciamento, ou seja, estamos dentro das possibilidades em manter os serviços públicos e 

tudo mais. Todas as obrigações estão sendo gerenciadas. Sabemos que não é fácil. Caso não 

houver um direcionamento e um gerenciamento por parte do Executivo, obviamente 

estaremos indo para o mesmo caminho em relação a alguns Estados do país. Portanto, 

entendendo a crise e explicando o porquê do aumento tarifário, peço aos companheiros o 

voto favorável. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 

15/2016. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva, Rafael 

Donizete Lopes e César Augusto da Silva. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Chego ao final de meu mandato e não consigo entender 

o discurso do líder do prefeito. Naquela mesma tribuna ele disse que defende o trabalhador 

da inciativa privada. Agora ele defende a administração que está penalizando o empresário 

e o trabalhador da iniciativa privada. Não tem nexo e coerência. Não se chega a uma 

conclusão plausível. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Tendo em vista que o líder do prefeito foi até a tribuna e não me 

concedeu um aparte, ele colocou sobre a licença prêmio que eu e o vereador Rafael 

votamos favorável para manter. Pois bem. O funcionário da empresa privada tem o FGTS. 

O funcionário público tem FGTS, nobre vereador? O funcionário público possui Seguro 

Desemprego? Não tem. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Obrigado aos companheiros por entenderem a situação. 

Passados 4 anos de meu mandato, acredito que o senhor não teve a capacidade de conseguir 

entender o gerenciamento do município. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0016/2016.- 

Dispõe sobre a faculdade de fechamento de loteamentos no Município de Itapira e dá outras 

providências. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo 

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

Complementar nº 16/2016. Aprovado menos uma abstenção do Vereador Sr. Marcos Paulo 

da Silva. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Dezembro 

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. 


