
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 de fevereiro de 2015. 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. CARLOS 

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 PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa 

noite ao público presente. Hoje entra uma indicação de autoria dos vereadores Rafael, 

Marcos e César que solicita estudos junto à administração para concessão de bolsa no valor 

de um salário mínimo aos associados da ASCORSI. Estive presente no Fórum Municipal de 

Meio Ambiente que foi realizado na sede da Guarda Mirim e na ocasião um dos assuntos 

era a solicitação de um benefício para cada um dos 52 funcionários, haja vista que a média 

salarial deles é em torno de metade de um salário mínimo. Teve secretário dessa 

administração que disse que iria batalhar junto à administração para que esse benefício seja 

dado aos associados da ASCORSI. Mas, até agora nenhum benefício veio. Esse benefício é 

uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas junto à coletividade. São pessoas 

simples, a maioria não tem estudo, possuem dificuldade para encontrar emprego na 

indústria e no comércio, mas desempenham seu trabalho coletando os materiais recicláveis 

produzidos no município. Saiu uma matéria no jornal A Cidade tratando do trabalho dos 

associados da ASCORSI. A matéria diz que coletam cerca de 100 toneladas de material. 

Isso significa muito trabalho e dedicação, na qual gerou um reconhecimento nacional. Essas 

pessoas produzem muito, mas estão à margem e merecem o reconhecimento desse trabalho 

com a implantação desse benefício. Aqui no município se terceiriza tudo, foi aprovada sem 

destinação uma verba de 15 milhões e meio, então esse benefício não vai acarretar 

problemas para a Prefeitura. Até a segurança do hospital foi terceirizada, tiraram a Guarda 

Municipal. O hospital tem segurança privada, paga, por que não vamos dar benefícios para 

essas pessoas? Essas pessoas exercem um trabalho social, educacional, ambiental, e ficam à 

margem de política recebendo meio salário mínimo. Será que essas pessoas não poderiam 

ter um benefício do município? O material coletado é reaproveitado evitando, assim, que 

seja levado ao aterro sanitário. Isso é economia, e nada mais justo reconhecer o trabalho 

dessas pessoas. O município deu o barracão, mas não amparou as pessoas. Que assessoria 

social estamos dando para essas pessoas que recolhem nosso lixo? Ganham a vida 

auxiliando o município. É o momento certo de discutir, pois no orçamento o assunto não é 

tratado. São pessoas simples, que fazem um trabalho bem feito e nada mais justo fazer um 

trabalho para beneficiar essas pessoas e seus familiares.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Presidente, hoje 

aconteceu o que já tinha alertado na primeira sessão. Hoje tivemos o problema da inscrição 

para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente. Pedi para que esse livro não fique apenas 

nas mãos de um vereador. Que ele fique disponível para quem quiser se inscrever nele. 

Hoje ele foi encerrado antes do horário. Caso puder fazer dessa maneira, acredito que seria 



uma forma mais democrática. Quero falar que o PRB não tinha liderança aqui na Casa. 

Depois de muito conversar com o Juliano, nenhum de nós queria abrir a mão, mas de forma 

democrática, coisas aconteceram e depois o Juliano vai explicar aos senhores. Tenho várias 

indicações que estão retornando para a Casa, já que não passaram em outros anos. São 

solicitações da população, à qual represento. Quero agradecer a Rita que na rede social nos 

marcou em uma postagem, solicitando poda de árvores próximo à escola Cândido Moura. 

Já fiz o pedido, protocolei e espero que a Prefeitura faça o serviço. A copa da árvore entope 

a calha que pode se tornar um criadouro em potencial de dengue. Esses pedidos são os 

anseios da população. Ontem estive presente na reunião que o CONSEG promoveu na 

Ponte Nova. Foram realizados vários pedidos para solução de segurança e redução de 

velocidade. Outro assunto, o cursinho pré-vestibular recebeu as inscrições, mas a secretaria 

não informou quando as aulas serão iniciadas. Acho melhor essas aulas começarem 

imediatamente para não prejudicar os alunos. Sobre o subsídio do transporte escolar, as 

justificativas das novas normas foram consequência da fiscalização do TCESP ou do 

Ministério Público? Eles podem fazer indicações, mas se eles analisarem como esse 

dinheiro está sendo investido, de maneira nenhuma fere a Constituição. Foi falado que foi 

um apontamento E deve ser cumprido. Muitos apontamentos não foram cumpridos. Não 

falo só dessa administração, falo de outras também. Estou protocolando um pedido para 

revogar o atual decreto e que valha o decreto expedido de 2014. Assim, conseguiremos 

deixar o subsídio de transporte escolar mais democrático. A minha indicação foi rejeitada 

pelos votos do César e Rafael, mas a Câmara deve cobrar o prefeito sobre esse assunto, haja 

vista que nossas emendas ao orçamento foram rejeitadas e esse dinheiro pode ser investido 

em favor dos estudantes, para a Saúde. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Alguns jornais publicaram sobre a 

novela do PRB, mas a novela acabou. Não estamos aqui para fazer novela, não estamos 

aqui para achar que um é melhor do que o outro, cada um tem a sua opinião, e tem que ser 

respeitado. Cada um tem sua opinião e quero destacar que hoje eu sou o líder do PRB 

dentro desta Casa. Depois da visita de nosso líder quero deixar esclarecido que estamos 

alinhados à base do prefeito Paganini. O PRB é base aliada. Somos aliados, mas não 

alienados. Caso aconteça de um votar de um jeito e outro de outra maneira, isso será 

respeitado. É democracia. A base da política deve ser respeitada. Hoje, como líder, estou 

liberando a bancada do PRB para votar da melhor forma que entender. Mas que fique claro, 

iremos trabalhar juntos para o bem da cidade, do povo e com a união, juntamente com o 

prefeito, pois não vejo outra maneira de fazer para que a cidade tenha mais resultados. 

Quando há união, tudo dá certo. Há um velho ditado bíblico que diz que uma casa dividida 

não subsiste. Então, para que dividir a casa? Se podemos unir, fortalecer e buscar junto com 

o prefeito melhorias, vamos unir. Como foi conversado, estou liberando a bancada do PRB 

para votar da melhor forma que achar. Agradeço a compreensão, te admiro e dentro das 

nossas discussões, vamos fazer o melhor. Que casal não discute? Se entre o casal há 

discussão, imagina entre amigos. Tem que haver discussão, tem que ter debate, pois é 

conversando que fazemos as coisas mais justas e corretas. Vamos trabalhar para uma Itapira 

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

SARTORI: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, internautas e ouvintes da 

Rádio Clube. Os assuntos que trago aqui são coisas que estão há acontecer. Trago aqui o 



assunto da nova creche-escola que será construída em Barão Ataliba Nogueira. Hoje o local 

da creche é no centro. A nova creche será construída defronte à escola. Essa escola também 

será ampliada, conquista do deputado Barros Munhoz. A ordem de serviço está assinada 

que aconteceu num ato solene no bairro de Barão. Escola gratuita desde a creche até o 

ensino fundamental é privilégio dos Itapirenses, pois não são todos os municípios que 

podem oferecer isso. Ficamos felizes por essa realização. Outro assunto, em Eleutério será 

inaugurada pela Banda Lira uma sala de aula de música. A Banda Lira está dando atenção 

especial aos jovens e crianças daquele bairro com o intuito de formar músicos naquela 

localidade. Hoje tivemos uma palestra com a doutora Denise na sede da AIPA. É uma 

palestra e capacitação para o pessoal da Zoonose. Ela destacou o trabalho realizado pelos 

funcionários de Itapira, principalmente pela captura dos escorpiões capturados no 

cemitério. Itapira está sempre à frente nesse quesito, mas buscando melhorias e melhor 

capacitação. Outro assunto, firmamos um convênio com a FAJ de Jaguariúna no sentido de 

ajudarmos esses universitários. Os alunos receberão descontos nas mensalidades no 

primeiro ano de curso. O aluno só precisa ser Itapirense, único requisito. No primeiro ano, 

30%, segundo ano 25% e os outros anos 20% de descontos. Os cursos de pós-graduação 

também terão desconto. Esse desconto ajuda muito os alunos que custeiam suas 

graduações. Sobre Segurança, também estive presente na reunião do CONSEG da Ponte 

Nova e anotei as reivindicações. Hoje, em reunião com o prefeito, lhe passei a pauta. Quero 

parabenizar os moradores de lá que se organizaram e formaram uma sociedade de amigos 

de bairro. O presidente dela é o Ipê Ferreira Alves Filho. Existe um projeto para o trânsito 

de fim de semana. O nosso Departamento de Trânsito formulou um projeto e solicitei para 

que seja submetido ao conhecimento da população do local. Por último, gostaria de deixar 

marcado que o dia 23 de fevereiro comemora-se 110 anos de existência do Rotary 

Internacional. Aqui na cidade são 62 anos de atuação. Temos hospitais, faculdades, 

colégios, creches mantidas por esta entidade. Aqui temos grandes resultados como a 

construção do Lar São José, construção da APAE, fundação da Casa Transitória, veículos 

de incêndio para a Prefeitura, veículo para a Guarda Municipal, dentre outras coisas que 

não vou me recordar durante essa longa jornada aqui no município. Deixo um abraço a 

todos os rotarianos, em especial à nossa presidente Miriam Lacerda. Aqui na Casa eu e o 

vereador Rafael participamos desse clube e é uma alegria ajudar nossa cidade. O Rotary é 

um dos pioneiros na questão da vacina contra poliomielite. Existe uma meta do Rotary 

extinguir essa doença da face da Terra e parte das arrecadações são enviadas para o Rotary 

para comprar vacinas para distribuir para outros países. Obrigado” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos os 

presentes. Quero registrar a presença do Luan Rostirolla, é um prazer revê-lo recuperado do 

trauma. Primeiramente, quero congratular com a administração pela conquista da creche no 

Barão. É uma reivindicação antiga do povo do Barão e através dos esforços do deputado 

Barros Munhoz, o Estado está aplicando recursos naquele bairro. Existia apenas uma 

creche, o Carlinhos já buscava esse feito para o bairro e hoje, é uma realidade. O processo 

está em andamento. Outro assunto, gostaria de parabenizar a nova liderança do PRB, 

parabenizar ambos os vereadores pelo encontro de opiniões, pois isto fará com que o 

convívio nesta Casa fique melhor, os trabalhos sejam mais dinâmicos e isso vem a 

favorecer a população. Parabéns ao Juliano pela liderança, parabéns ao Marquinhos por 



compreender o sistema democrático de trabalho. Quero deixar um abraço especial para as 

pessoas que trabalham nas unidades básicas de Saúde. Itapira, tem uma das maiores redes 

de UBS, proporcionalmente, dentre as cidades do Estado. Esse pessoal está trabalhando 

muito, desde os médicos até o último cargo. Estão trabalhando em feriados e fins de 

semana. Estamos num processo de epidemia e sem a ajuda desses funcionários estaríamos 

em maiores dificuldades. O trabalho deles é desempenhado com muito amor, pois o 

trabalho é difícil de ser feito, pois é realizado sob sol, chuva, feito com paciência e 

persistência. Quero congratular com todos aqueles médicos, enfermeiros, agentes, enfim, 

todos aqueles que estão alistados para combater a dengue. Às vezes esse trabalho passa 

desapercebido, principalmente do agente comunitário de saúde, que sai às ruas para levar 

instruções, que muitas vezes é escorraçado, como a mídia mostrou. Vamos fazer justiça e 

fazer uma congratulação com todos que estão trabalhando contra a dengue. Tem uma 

indicação sobre a disponibilização de bolsa para a ASCORSI. Tenho opinião própria sobre 

isso. Primeiramente a ASCORSI é uma entidade maravilhosa, desenvolve um trabalho com 

os catadores. Esse trabalho não é só financeiro, mas é também social. Conhecemos o 

trabalho, a abrangência da ASCORSI. São muitos catadores, abrange toda a cidade e são 

meritórios de muito mais o que esse trabalho pode lhes proporcionar financeiramente. Só 

queria lembrar que o Município despende para a ASCORSI R$ 372.000,00 anuais. Além de 

tudo, a Prefeitura cede um caminhão e um motorista. Ninguém está desamparado. Quando 

se fala em bolsa, temos que pensar na infinidade de outras associações que existem no 

município. Se fazer essa ação com uma, você terá de dar, automaticamente, às outras 

associações. Acredito que o Executivo está no caminho certo, ou seja, criar condição de 

trabalho para eles. Achei que existiu uma confusão no discurso quando falou sobre os R$ 

15.000.000,00 de investimentos. Esse dinheiro é para melhorias estruturais na cidade. 

Quando se falou de uma empresa na Saúde, é uma empresa que presta serviços qualificados 

dentro do hospital. Obviamente estive no Fórum, sei das reivindicações, eles queriam que a 

Prefeitura contratasse a ASCORSI como uma empresa que faria a coleta de lixo reciclável. 

Segundo os integrantes do CONDEMA, isso já acontece em outras cidades. Em nenhum 

momento eles queriam uma bolsa. Na verdade ficou confuso falar sobre bolsa, 

terceirizações e investimentos que são para a infraestrutura misturado com o assunto da 

subvenção. Vamos falar dos investimentos, estamos trabalhando na discussão disso. Se 

vamos falar sobre empresas terceirizadas, vamos falar disso. Mas subvenção é outro tipo de 

discussão e na fala do vereador ele confundiu as ideias quando concluiu que precisa dar 

essa bolsa. Reitero que são pessoas que prestam serviços fantásticos, mas a partir do 

momento que instituir uma bolsa para os associados da ASCORSI, ele abre a possibilidade 

para todas as outras entidades. É óbvio que todas as outras entidades vão reivindicar. 

Continuo achando que o município está no caminho certo ajudando a ASCORSI. Essa 

associação é, por sinal, muito bem organizada. Ela conta com biólogo, psicólogo, tem uma 

estrutura e sabe fazer com que o indivíduo busque o que é seu, busque o dinheiro, que 

trabalhe, que receba dignamente. Em momento nenhum sou contra, mas acredito que a 

subvenção dada pelo município faz com que os catadores trabalhem de uma forma digna e 

talvez consiga aumentar suas produções e assim aumentar seus ganhos. Caso crie uma bolsa 

me arremete a um lado como aconteceu com o PT. No país existe bolsa para qualquer tipo 

de situação. Obviamente que os menos privilegiados devem receber uma ajuda do governo, 



mas a instituição de bolsa não resolve o problema da sociedade. O problema da sociedade 

está na administração do país, está no desenvolvimento da sociedade. Mas, dentro da 

ASCORSI acontece isso. Eles buscam melhores condições sociais. O município investe 

financeiramente na associação para que ela melhore os rendimentos dos catadores. Isso é 

ter a construção num alicerce rígido. Essa é minha opinião sobre a situação.” Esgotado o 

tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIZ ANTONIO 

MACHADO, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 

discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de Fevereiro de 

2015. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova 

por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 

de Fevereiro de 2015. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos 

Ofícios: 3º) Ofício s/nº.- Comunica Liderança PRB. Autoria. Membros PRB DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do 

Requerimento de Licença: 4º) REQUERIMENTO Nº. 0016/2015.- Licença para 

tratamento de saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. 

Presidente faz a leitura do Projeto de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei 

Complementar nº. 004/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Reajusta vencimentos dos servidores municipais 

e dá outras providências. Não havendo mais Projetos Lei Complementar, o Sr. Presidente 

passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 0019/2015.- Em que o Sr. Marcos 

Paulo da Silva submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que DISPÕE 

SOBRE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO BLOQUEADOR DE AR NA 

TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA APÓS O 

HIDRÔMETRO. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Projeto de Lei nº. 0020/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder subvenção econômica, JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0021/2015.- 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 Auxílio, valores à Entidade 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 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0022/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto Natura. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 

às Emendas. 10º) Emenda Modificativa de nº. 0001/2015 ao Projeto de Resolução n 

01/2015.- Altera a redação do inciso III do Artigo 102 da Resolução nº 153, de 17 de 

setembro de 1990, Regimento Interno da Casa, alterado pelo Art. 5º do Projeto de 

Resolução nº 01/2015, que passará a constar com a seguinte redação:. Autoria: Bancada da 

Situação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) 

Emenda Aditiva de nº. 001/2015 ao Projeto de Resolução n 01/2015.- Acrescenta-se 

dispositivo ao Projeto de Resolução nº 01/2015, que altera dispositivos da Resolução nº 

153, de 17 de setembro de 1990, Regimento Interno da Casa, alterando a redação do § 3º do 

Art. 77, do "caput" do artigo 90 e seu parágrafo único, que passarão a constar com a 

seguinte redação:. Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio 

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

leitura dos Pareceres. 12º) PARECER Nº 24/2015.- Referente ao TC. 1906/026/12, 

Contas Município de Itapira, Exercício 2012. Prefeito: Antonio Hélio Nicolai e Vice-

Prefeito: Antônio Carlos Martins. Relator: Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) PARECER nº. 25/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 08/2015.- 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 08/2015, de autoria do nobre Vereador Marcos Paulo da Silva, que 

"Dispõe sobre o funcionamento de semáforos, no período compreendido entre vinte e duas 

horas e trinta minutos e cinco horas, no município de Itapira.", após minudentes e acurados 

estudos sobre o teor da propositura, decidiram por requerer 15 (quinze) dias de adiamento 

nas Comissões, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca 

em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 14º) PARECER nº. 26/2015.- Ao Projeto de Lei nº 17/2015.- 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 17/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Desafeta área pública localizada na Rua Hermes Osório de 

Oliveira, Bairro Penha do Rio do Peixe.", são de parecer favorável, eis que inexiste 

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



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

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

Caio", aos 25 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) 

PARECER nº. 27/2015.- Ao Projeto de Lei nº 18/2015.- 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 18/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza a doação de bens móveis que serão fornecidos às famílias 

de empreendimento Condomínio Residencial Morada Nova / Programa Minha Casa - 

Minha Vida, as quais participarão do curso de Técnica Básica de Cabelo e Maquiagem", 

são de 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... 

... Continuação da Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 de Fevereiro de 2015... 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. 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. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Botelho. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 002/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Momesso. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 003/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Venina de Oliveira Ferian. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

004/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Leonelo Guerino Guerra. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 20º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 005/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marco 

Antônio Gomes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Antônio Onofre Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 007/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Mazzer de Godoy. 

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



"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. 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. 23º) Requerimento nº. 007/2015.- Requer oficiar a Direção 

da empresa de transporte coletivo Gardênia, objetivando a implantação de um ponto de 

ônibus na Av. dos Italianos, esquina com a Rua Embaixador Pedro de Toledo, defronte a 

residência da família Galvão de França. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 009/2015.- 

Voto de Congratulação com o Bispo evangélico Edir Macedo, fundador da Igreja Universal 

do Reino de Deus, pelos 70 anos de vida completado no dia 18 de fevereiro de 2015. 

Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 25º) Requerimento nº. 0010/2015.- Oficiar o deputado federal Carlos Sampaio, 

para que o mesmo inclua em suas emendas parlamentares de 2015, verba para aquisição e 

instalação de lousas digitais na rede municipal de ensino. Autoria. Joilson Batista Militão 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 0011/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Sueli 

Aparecida de Almeida Feliciano, pelo transcurso de seu 36º aniversário de nascimento 

celebrado no dia 11 de fevereiro de 2015. Autoria. Juliano Feliciano. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0012/2015.- 

Oficiar o Prefeito Municipal José Natalino Paganini, solicitando gestões junto ao Governo 

do Estado para implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em 

nossa cidade ou uma extensão do AME de Mogi Guaçu. Autoria. César Augusto da Silva. 

Rafael Donizete Lopes A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 0013/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. João 

Batista Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0014/2015.- Voto de Congratulação 

com o Sr. Pedro Luis Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado 

dia 23 de fevereiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 0015/2015.- Voto de Congratulação 

com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube, pela comemoração dos 110 anos 

de fundação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 

Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Indicação nº. 0035/2015.- Sugere a 



instalação de um ponto de ônibus coberto na Rua Antônio Alves de Campos, atrás da UBS 

da Vila Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Indicação nº. 0036/2015.- Sugere estudos objetivando a 

instalação de academia ao ar livre no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Indicação nº. 

0037/2015.- Sugere abrir uma rua que ligue a Avenida Jacob Audi à Rua Ayrton Brandão. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 34º) Indicação nº. 0038/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para destinar R$ 

5 milhões para a área da Saúde através do empréstimo firmado com o Desenvolve SP. 

Autoria. César Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0039/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal, 

promover gestões junto a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, objetivando a 

construção de uma creche/escola no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) Indicação nº. 

0040/2015.- Sugere a construção de pista para prática de skate na Praça Hebert de Souza 

(Complexo Betinho), no Parque São Francisco. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 

0041/2015.- Sugere destinar área reservada para prática de "Tunning", som automotivo. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 0042/2015.- Sugere doação de área fora do 

perímetro urbano, para construção de Centro de Convenções e pista de motocross. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 39º) Indicação nº. 0043/2015.- Sugere recapeamento da Rua José Pereira, Vila 

Bazani. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0044/2015.- Sugere construção de bueiro 

e redutor de velocidade na Rua Salviato de Menezes. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais 

Indicações, passamos ao Parecer. 41º) PARECER nº. 28/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

21/2015.- 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 

21/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Auxílio, valores à Entidade do Município de Itapira.", são de 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 24 de Fevereiro de 2015. 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) Razões de Veto ao Autógrafo nº125/2014, ao Projeto de Lei nº 

107/2014, que Denomina as ruas do Loteamento Estrela do Sul em Barão Ataliba Nogueira. 

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

única votação o Razões de Veto ao Autógrafo nº125/2014, ao Projeto de Lei nº 107/2014. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 007/2015.- 

Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Diocese de Amparo. 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 07/2015. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0018/2015.- Autoriza a doação de 

bens móveis que serão fornecidos às famílias de empreendimento Condomínio Residencial 

Morada Nova / Programa Minha Casa - Minha Vida, as quais participarão do curso de 

Técnica Básica de Cabelo e Maquiagem. 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 18/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o 

Projeto de Lei nº 0021/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Auxílio, valores à Entidade do Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 21/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0012/2015.- Oficiar o Prefeito Municipal José Natalino 

Paganini, solicitando gestões junto ao Governo do Estado para implantação de um 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em nossa cidade ou uma extensão do AME 

de Mogi Guaçu. Autoria: César Augusto da Silva. Rafael Donizete Lopes DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Em única discussão o Requerimento nº 0015/2015.- Voto de Congratulação com diretores, 



presidente e integrantes do Rotary Clube, pela comemoração dos 110 anos de fundação. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 

0029/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para concessão de bolsa, no valor do salário 

mínimo, aos associados da Ascorsi. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da 

Silva, Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes 

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

próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 

SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 0030/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para criação de uma Escola Técnica Rural nas dependências do Hotel 

Fazenda Esperança. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva, César 

Augusto da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Rafael Donizete Lopes requer e a Casa 

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para 

melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0033/2015.- Sugere a instalação de 

rotatória tipo "taxão" na confluência das ruas Fenízio Marchini e Santo Malandrin, Flávio 

Zacchi. Autoria: Juliano Feliciano. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Fico contente com o Vereador Juliano colocando 

sugestão para que a rotatória seja feita apenas com tachões nas confluências da Fenízio 

Marchini e Santo Maladrim. Lá o sentido de direção foi mudado e muita gente não respeita 

a sinalização. Para instalar um semáforo vai muito dinheiro. Mas com essa sugestão dá para 

resolver a questão. Se fosse outro tipo de rotatória os veículos maiores não conseguiriam 

trafegar por ali, mas uma rotatória com tachões resolve a questão e não impede o tráfego de 

caminhões, por exemplo. Quero parabenizar o autor e solicitar que todos votem favorável à 

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

Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 33/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

24 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única 

discussão a Indicação nº 0038/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, estudos para destinar R$ 5 

milhões para a área da Saúde através do empréstimo firmado com o Desenvolve SP. 

Autoria: César Augusto da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva requer, e a Casa aprova por unanimidade, a discussão e 

votação, em bloco, das indicações nºs 40, 41 e 43/2015. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Srs. Vereadores, essa indicação do vereador 

Marcos vem ao encontro dos anseios da população. Já que foi pedido para votar em bloco, 

resolvi destacar essa matéria para que o prefeito dê uma atenção especial e atenda a 

solicitação do edil. Este é um pedido da população e conto com o voto dos senhores para 

que este pedido seja atendido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha 

Carvalho: Isto é trabalho do líder... Aparte concedido ao vereador Sr. Rafael Donizete 



Lopes: Gostaria que o vereador Marcos explicasse a indicação 42/2015... Continuando o 

orador: Obrigado pela oportunidade.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. “Quero agradecer o Juliano pelas 

palavras e para esclarecer ao vereador Rafael, a prática do esporte de motocross está 

aumentando e tendo uma área especial, o pessoal que pratica esse esporte pode ter seu 

espaço. Nesse local pode-se praticar outros esportes como provas de arrancada, motocross e 

até o tunning. Se a Prefeitura disponibilizar o local, através de comodato, o pessoal constrói 

a pista junto com a administração. A Prefeitura cede a área, constrói um centro de 

convenções através de verbas Estaduais e Federais e o pessoal constrói a pista. Mas para 

receber verbas de outras esferas precisa-se de um projeto. Espero que os senhores votem 

favoravelmente a essa indicação. Obrigado a todos.” 11º) Em única discussão a Indicação 

nº 0040/2015.- Sugere a construção de pista para prática de skate na Praça Hebert de Souza 

(Complexo Betinho), no Parque São Francisco. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 12º) Em 

única discussão a Indicação nº 0041/2015.- Sugere destinar área reservada para prática de 

"Tunning", som automotivo. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 13º) Em única discussão a 

Indicação nº 0043/2015.- Sugere recapeamento da Rua José Pereira, Vila Bazani. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação as Indicações nºs 40, 41 e 43/2015. Aprovadas por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADAS POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) 

Em única discussão a Indicação nº 0042/2015.- Sugere doação de área fora do perímetro 

urbano, para construção de Centro de Convenções e pista de motocross. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL DONIZETE 

LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Fevereiro de 2015. 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. 


