
ATA DA 45ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 de dezembro de 2016. Vice-Presidente 

em Exercício: CARLOS APARECIDO JAMARINO; 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, 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO devido ao fato de 

assumir interinamente a vaga do prefeito Sr. José Natalino Paganini no Poder Executivo. 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 Prefeito em Exercício Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Boa noite a todos. Como hoje é a última sessão do ano, venho a esta 

tribuna para fazer um agradecimento. Depois de muitos anos venho a esta tribuna para 

agradecer. Agradeço todos os funcionários desta Casa. É com muita emoção que me 

despeço de todos vocês. Podem contar conosco. Estamos com problemas em relação as 

torres de celulares. Existe uma quadrilha roubando esse tipo de equipamento. Peço o apoio 

das autoridades competentes para que analise a situação. Eles estão roubando e vendendo 

em algum lugar. Quem está pagando o pato é a população. Outro assunto é que fomos até 

São Paulo a fim de assinar um documento para a construção de mais duas academias para o 

município. Outros assuntos também foram discutidos. Agradeço a atenção de todos. Desejo 

boa sorte para todos. Queria me desculpar sobre meus erros. Acredito que foram mais 

acertos do que erros. Peço desculpas a toda população por usar o carro oficial 

indevidamente. Foi um erro de minha parte. Sei que o carro foi usado para muitas coisas 

nesses 28 anos. Ninguém foi em shopping center. O veículo foi usado para fins de doença. 

Paguei por isso. Pretendo continuar na vida pública. Caso um cavalo passar arreado, vou 

montar. Para me tirar de cima dele é muito difícil. Feliz natal e um próspero ano novo. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Boa noite a todos. Hoje nesta última sessão venho fazer uso da palavra para tecer alguns 

agradecimentos. O primeiro agradecimento é direcionado a população de Itapira. Mais uma 

vez ela me elegeu ao posto de vereador, acreditando em minha pessoa para que eu possa 

estar exercendo mais um mandato no Poder Legislativo. Estaremos aqui para atender a 

população. Parabenizo todos os vereadores pelo trabalho realizado. Existiram controvérsias, 

mas tudo para o bem da população. Para melhorar uma ideia é necessário discutir e 

discordar. Agradeço os funcionários da Câmara pela atenção e dedicação. Vamos estar aqui 

mais uma vez. Vou representar a população com dignidade e respeito. Agradeço o prefeito 

Paganini e os servidores municipais dessa cidade. Muitas solicitações foram encaminhadas 

ao setor municipal. Vamos trabalhar ainda mais. É a função do vereador. Estive 

conversando com o Deputado Carlos Sampaio e o mesmo me disse que em breve estará 

liberando algumas verbas para a nossa cidade. Itapira somente tem a ganhar. Desejo a todos 

um bom Natal e um feliz ano novo. Que Deus nos abençoe e nos guie. Torço para que o 

nosso país recupere sua economia. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero também 



agradecer primeiramente a Deus. Hoje é um dia muito emocionante. Não era para estar 

nessa cidade. Cheguei a Itapira no final da década de 80. Sempre trabalhei e lutei. Deus me 

deu a oportunidade de entrar para a história da cidade. Agradeço muito a Deus por isso. 

Agradeço a população pelos votos confiados em minha pessoa. Quero, desde já, agradecer 

todos os funcionários desta Casa. Quando coloquei os pés nesta Casa posso dizer que todos 

os funcionários me auxiliaram. Graças a Deus tudo deu certo. Agradeço a todos de coração. 

Louvo a Deus pela vida de cada um. Que Deus abençoe todos os funcionários desta Casa. 

Itapira nunca foi manchete de jornal em relação a casos de corrupção. Graças a Deus os 

itapirenses são honestos. Todos são humildes. Feliz natal e um próspero ano novo. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Gostaria de deixar registrado um feliz Natal para todos e um próspero 

ano novo. São os votos desse vereador. Estarei nesta Casa no próximo ano com a força de 

1.747 votos. Continuarei fazendo o meu trabalho de forma fiscalizadora e consciente. 

Agradeço todas as pessoas que depositaram confiança em mim. Quero que a população em 

geral sinta-se representada nesta Casa. Que 2017 nos traga muitas melhorias e glórias. Que 

Deus ilumine a todos. Aos vereadores, digo que muitas vezes passamos por discussões 

acaloradas, mas em prol da população. Agradeço e peço desculpas caso alguém se sentiu 

ofendido por esse vereador. Todos tem o meu respeito. Agradeço o Osmar, o Paulinho, o 

André, o Elias, o Beto, a Fátima, a Edna, a Karen, o Zalberto, o Chicão e o Thiago. Peço 

desculpas caso em algum momento falhei com todos vocês ou faltei com respeito. Desejo 

um feliz natal a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. As discussões neste plenário 

foram para o bem da população. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa 

noite a todos. Fazendo parte desse momento de despedida, queria agradecer os colegas 

funcionários desta Casa. Todos, sem exceção, me apoiaram e auxiliaram em meu trabalho. 

Gostaria de agradecer aos colegas vereadores. Muitas vezes no calor das discussões 

acabamos nos excedendo. Peço desculpas se em algum momento acabei excedendo. Peço 

desculpas ao vereador Marquinhos pelas discussões acaloradas. Deixo claro que aconteceu 

apenas naquele momento. Não existe nada pessoal contra ninguém. Também peço 

desculpas ao público pelas discussões acaloradas. Agradeço a imprensa por sempre me dar 

a oportunidade de manifestar a minha opinião. Nesses 4 anos procuramos buscar, dentro 

dos projetos, o bem para a população. Dentro de meu plano de trabalho tenho orgulho de 

dizer que consegui executar tudo. As buscas de verbas em Brasília, atendimento a 

população, encaminhamentos e tudo mais. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a 

todos. Feliz natal e um próspero ano novo. Agradeço também as pessoas que confiaram seu 

voto em minha pessoa. Não houve a reeleição, mas saio de cabeça erguida desta Casa. 

Estarei como Secretário do Executivo sempre atendendo os anseios da população. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRNGUETTI: 

“Boa noite a todos. Vim para a política consciente sobre o meu papel de vereador e das 

limitações que estaria exposto. Saio com a convicção de que fizemos uma cidade melhor. 

Quero agradecer as pessoas que votaram em mim. Quero agradecer os funcionários da Casa 

pelo apoio. Quero agradecer os colegas vereadores por ter aprendido com eles. Agradeço o 

prefeito Paganini pelo companheirismo nesses 4 anos. Também agradeço o Deputado 

Barros Munhoz pelo importante apoio político que ele sempre nos deu. Acredito que sem 



ele Itapira seria um mero bairro residencial das cidades vizinhas. Feliz Natal e um próspero 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar o prefeito em 

exercício, Sr. Décio da Rocha Carvalho. É um prazer tê-lo como prefeito. É um marco 

histórico. É um dia de agradecimentos. Concordo com todos os outros companheiros. O 

primeiro agradecimento é aos funcionários da Casa. Todos eles. A maior parte de nós 

chegou a esta Casa igualmente àquela criança que chega a escola e não sabe ler nem 

escrever. Todos os vereadores aprenderam. Queria agradecer, de forma muito calorosa, a 

imprensa. O trabalho desta Casa somente tem valor para a população através dos trabalhos 

da imprensa. Tenho certeza que somamos muito mais amizade do que inimizade. Tenho 

certeza que os embates e discussões apenas valorizaram o trabalho desta Câmara. Uma 

Câmara deve ter discussões. Uma Câmara deve possuir parcialidade entre os blocos. É 

necessário para o bom andamento da cidade. Atribuo, infelizmente, ao cenário político no 

país de hoje. Todos os políticos são colocados em um mesmo saco em que a corrupção 

prevalece. Tenho certeza que muitos companheiros também foram prejudicados devido ao 

cenário político do país. Quero deixar bem claro nesta Casa que apesar de todos os 

acontecimentos com a oposição a amizade prevalece. Agradeço cada colega vereador, os 

suplentes e funcionários desta Casa. Apesar da divergência de opiniões em muitos 

momentos, foi apenas para o engrandecimento de nossa cidade. Para os companheiros que 

não poderão estar mais nesta Casa, deixo meus parabéns pela linda batalha. Política não é 

um jogo individualista. Política é um jogo em equipe. Todos fazem parte de uma equipe. 

Uma vez dentro da política, você sempre fará política. Espero que os companheiros de 

nossa base continuem juntos. Aqueles que saíram da base podem deixar suas críticas, mas 

sempre visando o bem da cidade. Agradeço a população de Itapira pela reeleição e pela 

possibilidade de mais uma vez estar nesta Casa. Tenho certeza que todos os vereadores 

honraram o nome da Câmara Municipal de Itapira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de 

cumprimentar o prefeito em exercício, Sr. Décio. Cobrei muitas vezes para que o prefeito 

viesse até esta Casa. Fiz o pedido apenas uma vez para o Décio e ele marcou presença. 

Parabéns, Décio. É isso que esperava do Paganini. Primeiramente gostaria de agradecer a 

Deus, minha família e meus amigos. Agradeço, em especial, os funcionários da Câmara 

Municipal de Itapira. Agradeço o Elias Orsini. Peguei muito no pé dele. Somente foi para 

engrandecer esta Casa de Leis. Agradeço o Beto pela dedicação a minha pessoa. Também 

agradeço a Fátima por atender minhas solicitações. Agradeço a Karen, a Edna, o Osmar, o 

Dido, o Paulinho, o Chicão e o Thiago. Não tenho palavras para expressar minha gratidão 

junto ao Chicão. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Vocês sempre auxiliaram os 

vereadores desta Casa de Leis. Quantas dores de cabeça, Maurício. Lembro-me quando 

tudo começou. Lembro-me das reuniões realizadas na Américo Passarela. Infelizmente 

estava contrário ao grupo situacionista, mas acredito que faz parte da política. Disputei a 

Deputado Federal há 2 anos. Fiquei muito contente pela votação. No passado fizeram uma 

falsa acusação contra mim e o Dr. Rafael. Passei por muitas dificuldades. Graças a Deus 

tudo deu certo. Estou presente no último dia de sessão deste ano legislativo. Quando uma 

coisa começa errada, acredito que também termina errada. Tentaram me cassar três vezes, 

mas sem sucesso. Feliz natal e um próspero ano novo. Obrigado.” A seguir, faz uso da 



palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Nessa noite poderia 

deixar um livro sobre a minha vida dentro desta Casa. Vou fazer um pequeno resumo, pois 

o tempo é extremamente escasso. Quero agradecer a Deus e ao nosso Sr. Jesus Cristo por 

ter dado essa oportunidade de honra em passar 4 anos nesta Casa. Na era de 2012 fui o 

vereador mais votado dessa cidade. Tive a honra de empossar tanto os vereadores como 

também o prefeito e o vice. Isso é algo que vou carregar durante a história de minha vida. 

Fui o primeiro negro a compor a Câmara Municipal de Itapira. A oportunidade maior se 

estendeu quando meu filho Kelvin foi eleito como vereador mirim. A nossa família chegou 

até a Câmara Municipal. Agradeço a população itapirense pelos 2.495 votos recebidos há 4 

anos e pelos 559 votos recebidos em outubro. Peço perdão a todos aqueles que não pude 

contentar. Cheguei aqui sabendo que a política tem começo, meio e fim. A minha política 

não está tendo fim. Quero agradecer o Dr. Rafael pelo apoio a minha família. Quero que 

você leve até a Dra. Leonor os meus agradecimentos por salvar a vida de minha esposa. 

Agradeço do fundo de meu coração a equipe médica que atendeu e salvou a vida de meu 

filho Isac. Se em alguma coisa os entristeci, peço perdão. Naquela semana duas vidas foram 

salvas. Quero agradecer a ajuda do prefeito e do deputado Barros Munhoz. Quero deixar 

uma enorme gratidão aos meus amigos da igreja Universal. Quero agradecer os meus 

amigos do partido PRB. O início de minha vida política está dando largada na data de hoje. 

O erro veio pela não reeleição. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Tenho a honra de participar da 

última sessão ordinária do ano na condição de vereador. Venho aqui hoje devido a condição 

do presidente da Casa, Sr. Décio Carvalho. Ele está na linha sucessória como prefeito 

interino. Parabéns pelos seus 29 anos de vida pública. Que você continue ao nosso lado, 

sempre podendo nos auxiliar. Parabéns. Nesse momento quero desejar a todos os nobres 

vereadores, assim como aos funcionários, um feliz natal e um próspero ano novo. Que seja 

uma época de amor e alegria. Gostaria de lembrar as palavras de São Francisco de Assis. 

Espero que tenhamos sempre dentro de nossos corações. É uma forma de seguir exemplos 

de grandes homens. “Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver ofensa, que eu 

leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu 

leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a 

esperança; Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a 

luz.” Que possamos amar mais do que ser amado. Meu feliz natal e um próspero ano novo. 

Que Deus sempre esteja convosco. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Vice-Presidente 

em Exercício solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para 

que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, encontrando-se 

presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PR, Sr. TIAGO 

FONTOLAN BATISTA, devido ao fato do Presidente da Casa, Sr. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, assumir interinamente a vaga do prefeito municipal, Sr. José Natalino 

Paganini, no Poder Executivo, o Sr. Vice-Presidente em Exercício convida-o a assumir a 

vaga verificada. Isto feito, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. 1º Secretário 

para que proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Passamos ao Projeto de 

Lei. 1º) Projeto de Lei nº. 0087/2016.- 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, valor à Casa Transitória Flávio Zacchi, 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 

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

Não havendo mais Projeto Lei passamos ao Parecer. 2º) PARECER nº. 121/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 86/2016.- 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 86/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga a Lei nº 

5.275, de 30 de maio de 2014 e desafeta área de 1.970,00 m², destinada para o Sistema 

Viário no loteamento denominado "Parque Industrial Juvenal Leite", acordaram por exarar 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima 

requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 

Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 3º) PARECER nº. 122/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 84/2016.- 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 84/2016, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Excepciona 

desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona", acordaram por 

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

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 

Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro 

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

à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 4º) PARECER nº. 123/2016.- Ao 

Projeto de Lei nº 87/2016.- 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 87/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 

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

Zacchi, do Município de Itapira", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 

ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-

Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Vice-

Presidente em Exercício passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 

Indicações. Instante que o Vereador Carlos Aparecido Jamarino 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. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00460/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida da Silva Oliveira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 6º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00461/2016.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Encarnação Rodrigues Fuini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00462/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Roberto Mandato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 8º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00463/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Riberti. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-

Presidente em Exercício. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00464/2016.- Voto de pesar 

pelo falecimento Sr. Rubens Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Dezembro de 2016. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00465/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Teixeira Batista. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00466/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Pedro Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00467/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Neide Barbosa Alves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00468/2016.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Saturnino da Silva. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00469/2016.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Maximiano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. A 

seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 

8º, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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. 15º) Requerimento nº. 00458/2016.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Benedita Eunice Monti Galdi, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 19 de dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

16º) Requerimento nº. 00459/2016.- Voto de Congratulação com os profissionais de 

Cartório e Registros, pelas comemorações alusivas ao dia 18 de Novembro, Dia Nacional 

do Notário e Registrador. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento nº. 

00460/2016.- Voto de Congratulação com o Sr. Maurício Perina, maestro da Banda Lira 

Itapirense, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento nº. 00461/2016.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Zalberto Bezerra da Silva, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 19 de Dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

19º) Requerimento nº. 00462/2016.- Voto de Congratulação com a Dra. Maria de Lourdes 

Mituzaki, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de Dezembro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento nº. 00463/2016.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Rodrigues dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário 

de nascimento celebrado dia 16 de Dezembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 

21º) Requerimento nº. 00464/2016.- Voto de Congratulação com a comunidade católica 

de São Benedito, pela realização das festividades religiosas alusivas a Santa Luzia. Autoria. 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – 

Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento nº. 00465/2016.- Requer oficiar o Sr. 

Prefeito e Secretaria de Governo, para que promova estudos e ações para instalação de uma 

nova torre de sinal de TV em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 23º) 

Indicação nº. 00247/2016.- Sugere construção de rotatória no cruzamento da Av. Getúlio 

Vargas com a Rua Felício Colferai, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-

Presidente em Exercício. 24º) Indicação nº. 00248/2016.- Sugere capina de guias e sarjetas 

nas ruas do Conjunto Habitacional Flávio Zacchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 

de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 25º) 

Indicação nº. 00249/2016.- Sugere execução de limpeza e retirada de galhos e entulhos no 

bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Indicações, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos 

Ofícios: 26) Caixa Econômica Federal: Comunicação sobre repasse de recursos 

financeiros no valor de R$ 78.716,21. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em 

Exercício. 27º) ASCORSI: Prestação de Contas referente aos meses de Julho, Agosto de 

Setembro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 

2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias 

constantes do Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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. Vice-Presidente em Exercício declara encerrado o 

Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 

0083/2016.- Altera a "letra f" do artigo 1º Lei n.º 5.476, de 18 de janeiro de 2016, que 

dispõe sobre denominação de logradouros públicos no Loteamento Residencial Recanto do 

Barão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em segunda votação o Projeto de Lei 

nº 83/2016. Aprovado menos uma abstenção do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: APROVADO SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. 

a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em primeira discussão o 

Projeto de Lei nº 0084/2016.- Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e 

prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Décio, acho que um desdobro na última 

sessão desta legislatura é inédito. É a primeira vez que isso acontece. Os desdobros entram 

antes. Isso não ficou como uma prática legal na Câmara Municipal. Todos podem ver que 

estamos discutindo desdobros a cada dois meses. Há mais ou menos dois anos houve o 

racionamento de água. O Secretário disse que para fazer desmembramento devem ser 

realizados estudos nesse sentido. Devem analisar se existe capacidade de esgoto e água. 

Esse desdobro chegou na última sessão. Existe uma área de apenas 118 metros quadrados. 

O líder do prefeito já disse que a área mínima estipulada é maior do que essa. Desmembrar 

desse modo não é contra a lei? A lei continua a mesma. O líder do prefeito disse que não 

aprovaria com menos de 125 metros. Caso fizermos um levantamento dos áudios das 

sessões anteriores, acredito que constataremos a fala do líder. Maurício, caso o projeto for 

aprovado, acredito que teremos uma discrepância nas informações ditas por sua pessoa. 

Uns podem e outros não podem na Câmara Municipal de Itapira? Estudos devem ser 

realizados. Vale lembrar que ocorreram muitos problemas no bairro Jardim Magali em 

relação a rede de esgoto. Por esse motivo devem realizar estudos. É uma situação que 

envolve vários fatores. O Betusca conhece essa situação muito bem. Ele sabe do que estou 

falando. O vereador Rafael esteve no local onde estavam jogando lixo. É muito estranho 

discutirmos um projeto desse porte na última sessão. Tive conhecimento desse projeto 



somente hoje. Outros projetos estão estagnados nas comissões. Quando é para beneficiar 

um empreiteiro, todos aprovam. Não tem como votar favorável ou rejeitar a matéria. Vou 

me abster da votação pelo fato de que não conheço toda a área. Obrigado.” Não havendo 

mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 

coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 84/2016. Aprovado menos uma abstenção 

do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) 

Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0086/2016.- Revoga a Lei nº 5.275, de 30 de maio de 2014 e desafeta 

área de 1.970,00 m², destinada para o Sistema Viário no loteamento denominado "Parque 

Industrial Juvenal Leite". Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação 

o Projeto de Lei nº 86/2016. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 

Dezembro de 2016. a) Carlos Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em 

única discussão o Projeto de Lei nº 0087/2016.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, 

sob forma de Subvenção Social, valor à Casa Transitória Flávio Zacchi, do Município de 

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

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Alguns projetos devem levar em consideração se há 

uma extrema necessidade. Muitas vezes não precisam ser feitos pra gente julgar a 

necessidade. Então, é o caso desse projeto de lei que está favorecendo uma entidade. Por 

que falo isso? Tenta-se passar aqui projetos que vão favorecer terceiros no afogadilho. 

Nesse sentido, devemos nos ponderar naqueles projetos em que existe o artigo 47º. Esse é 

um dos projetos. Você favorece uma entidade. O projeto anterior não possui o artigo 47º 

para extrema urgência. Precisa saber qual vereador está ganhando terreno desse projeto 

anterior. Não possuía, sequer, parecer das comissões. Agora estão querendo aprovar um 

projeto no desespero. Cria-se uma dúvida. Será que alguém está levando algum terreno de 

presente para querer passar no afogadilho? É somente um questionamento. Em relação a 

esse projeto podemos ver a abrangência e a necessidade. É uma entidade. O entendimento é 

claro. Vamos aprovar de acordo com a legalidade e constitucionalidade. Sobe aqui e fala o 

porquê quer passar o projeto sem parecer. O projeto não estava na pauta do dia. Se querem 

votar o projeto com extrema urgência, digo que foram realizadas duas sessões 

extraordinárias. Será que se esqueceram de colocar o projeto do desdobro? O senhor 

presidiu a sessão. Não dá para entender. É somente um entendimento sobre a forma de 

como devemos votar. Coerência, ponderação, mas com respeito a todos. Quem discordar, 

suba aqui e refutarei o que falei. É válido para qualquer vereador. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, 

senhor presidente, sobre o projeto, sabemos das necessidades que a Casa Transitória passa. 

O prefeito gostaria até mesmo de ter feito uma inserção maior, porém, existe uma enorme 

dificuldade financeira. Realmente é um projeto onde existe um acordo de bancadas. Dr. 

Rafael, vou fazer uma colocação de ordem pessoal. Foi muito leviano de sua parte falar que 

algum vereador está levando alguma coisa. Passamos anos nesta Casa Legislativa sem uma 

ofensa de tal tamanho. É como você falasse que a pessoa está roubando ou levando 

vantagem de uma situação. Não é isso que está acontecendo. Obviamente quando o senhor 



fala do artigo 47º, vou lhe informar que o mesmo é colocado apenas pelo prefeito. O 

desdobro é da Casa. O senhor deve ter noção que o artigo 47º não vem desta Casa. A Casa 

não pode imprimir o artigo 47º. Por esse motivo não tem esse artigo... Aparte concedido ao 

Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Sou autor do projeto e essa ofensa em dizer que se 

tem alguém ganhando alguma coisa, acredito que foi dita para mim. Não preciso disso e 

não sou desonesto, não sou sem vergonha... Não sou de sua laia. Não precisa falar nome de 

ninguém. Coloque a carapuça na tua cabeça. Se é dos seus vícios fazer isso, faça você como 

tem o hábito em fazer... Continuando o orador: Uma situação desse porte nessa altura do 

campeonato é desnecessária. Se existiu um problema de ordem de metragem, acredito que 

foram por poucos metros. O artigo 30º da Constituição Federal diz que o vereador deve 

legislar em interesse da sociedade. Os 125 metros que foram discutidos aqui... Existe outra 

situação, ou seja, caso não saiba o prefeito pode vetar tal item. O ponto de agressividade e 

leviandade é ruim. Graças a Deus estamos saindo de uma Câmara sem nenhuma mácula. 

Estamos vendo Câmaras e mais Câmaras afundadas na corrupção. Isso também me ofende. 

Apesar do projeto não ser de minha autoria, nunca ofendemos ninguém. Cada qual tem o 

seu trabalho e sua renda condizente em relação àquilo que trabalha. O senhor, uma pessoa 

mais abastada como médico, tem uma condição diferenciada. O César é farmacêutico e um 

empresário bem sucedido. O Carlinhos é funcionário... Nosso padrão social é condizente 

com tudo o que temos. Tenho certeza que todos estão tranquilos em relação a isso. Entendo 

a legalidade que o senhor disse. Existiu uma tentativa de acordo. A Casa faz isso 

diariamente dentro das possibilidades. Ninguém vai levar alguma coisa. É pelo contrário, 

pois estamos tentando acertar um problema. Somente fica a minha pontualidade sobre a 

ofensa restrita. Esta Casa dispensa essa situação. Os vereadores desta Casa dispensam isso. 

Oposição e situação, tenho certeza que não existe nenhuma mácula que possa levar a uma 

ofensa de tal tamanho. Não há necessidade negativa. A discussão do projeto simplesmente 

poderia ter ficado no sentido de que não é constitucional ou até mesmo ilegal. Obrigado” A 

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

menos uns 5 meses a Casa Transitória tornou público sobre sua real situação. Foi realizada 

uma campanha em prol a entidade. Infelizmente o Poder Público, naquela época, demorou 

muito para atender a solicitação daquela entidade. Quando viram que a entidade poderia 

fechar, acabaram tomando providências. Naquela época já tinha solicitado o aumento da 

verba. Por que não aumentaram o valor? O Tiago sabe muito bem o que as entidades 

passam no dia a dia. O Poder Público não teria condição de prestar um serviço como a Casa 

Transitória presta. A folha do funcionalismo está quase no limite. O vereador já disse sobre 

essa situação. O governo Paganini espera até o último minuto para ajudar as entidades. Esse 

tipo de projeto já poderia ter sido enviado há muito tempo. Por incrível que pareça a 

situação da entidade se tornou pública. Muitas pessoas angariaram leite e fraldas para as 

crianças. A esposa do Dr. Rafael também ajudou. No domingo houve o pedal solidário. 

Essa campanha também arrecadou produtos para a Casa Transitória. Muitas crianças são 

atendidas na entidade. Queria deixar um pedido para o prefeito. Quando for fazer a 

subvenção, faça com um valor maior. Esse valor deve atender as necessidades de pelo 

menos 12 meses. Passaram-se 4 anos e não aprenderam. Sempre estão deixando as 

entidades no afogadilho. O Executivo não pode repassar as verbas somente no último 

minuto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. TIAGO FONTOLAN 



BATISTA: “Mais uma vez boa noite a todos. Nesse momento o repasse é de R$ 25.000,00. 

Ele vem exatamente do CMDCA. Ao longo dos 4 anos a Prefeitura olhou com muito 

carinho para as entidades sociais do município. A Secretária Eliana Sobreiro fez um 

excelente trabalho. Dificuldades todos passamos. Fui presidente do Lar Gracinda Batista 

por 10 anos. Ao longo do tempo muitas campanhas foram realizadas. Existe uma condição 

de parceria. Entendemos que alguns serviços ofertados pelas entidades nos dias atuais 

deveriam ser ofertados pelo município. Então, existe a questão da parceria. O município 

sozinho não dá conta. As entidades sozinhas não dão conta. Acredito que um olhar 

antecipado e preventivo deve existir. No próximo ano o subsídio ofertado pela Prefeitura 

praticamente será dobrado. Existe, a partir de 2017, um estudo muito amplo sobre todas 

essas questões. Seria o marco regulatório que vem para mudar. O marco regulatório vem 

sendo redundante para regulamentar a compra de muitos serviços. É isso que as entidades 

ofertam no município. Existe um estudo sobre a Casa Transitória. Todas as entidades, a 

partir do dia 1º de janeiro, passam a participar da Secretaria através do marco regulatório. 

Vamos fazer chamamentos públicos para a compra de serviços. Existe muita coisa técnica 

envolvida. Votarei favorável ao projeto de repasse para a Casa Transitória. Entendo que as 

pessoas, tanto no final do ano como também ao longo do ano, fazem campanhas. Devemos 

ser solidários para com as entidades. Os donativos vem para aliviar a situação financeira da 

entidade. É uma forma de sobrar recursos para a folha de pagamento. No próximo ano tudo 

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

Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 87/2016. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2016. a) Carlos 

Aparecido Jamarino – Vice-Presidente em Exercício. (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. 


