
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de março 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 início imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

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

noite a todos, público presente, imprensa escrita e falada. Primeiramente gostaria de fazer 

um pedido formal – pedido de vários produtores rurais, das pessoas que moram na zona 

rural – no sentido da prefeitura dar manutenção nas estradas rurais. Algumas estão 

intransitáveis, inclusive a estrada que serve o bairro do Rio Manso encontra-se ruim. Por 

isso solicitamos que seja dada atenção especial a esses pedidos. Sabemos que o vereador 

Décio batalha pela questão, mas gostaríamos que a prefeitura desse uma atenção especial... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Até então não tinha chovido 

e agora, está chovendo muito. Amanhã estarei marcando uma reunião com o encarregado 

para passar esse problema a ele... Continuando o orador: Sei da sua luta e espero que este 

problema seja resolvido o mais breve possível. Queria parabenizar o vereador Marcos 

Paulo da Silva, pois há quase dois anos ele apresentou uma indicação para que a prefeitura 

trocasse as galerias de água da Rua Inglaterra. Nesse fim de semana estive pessoalmente no 

local e presenciei a situação que ficou a localidade depois da forte chuva de sábado. Alguns 

moradores, especialmente das ruas França e Espanha, perderam tudo. Perderam 

mantimentos, roupas, eletrodomésticos, perderam tudo. Outros bairros também foram 

afetados. Observamos que se a prefeitura tivesse feito o trabalho preventivo, certamente os 

prejuízos seriam menores. A gestão Paganini deve analisar e apontar prioridades. Gastaram 

fortunas na Rua da Penha para trocar uma iluminação que existia. Trocaram um asfalto que 

era bom, que era melhor do que muitas ruas que estão na terra. Tem bairros que nem tem 

luz. Falam que a Rua da Penha é o novo cartão postal da cidade, mas deveria ter usado esse 

dinheiro para corrigir esses problemas e evitar as perdas que as pessoas tiveram em 

decorrência das chuvas. Uma cidadã reclamou para mim que ela estava ainda na segunda 

parcela de uma geladeira e o eletrodoméstico estava boiando na água da chuva de sábado. 

Isso não acho justo. Fala-se que aumentou o IPTU, mas vamos mostrar onde estão as 

melhorias. Será que essas prioridades, conforme o vereador Marcos Paulo solicitou, não 

eram mais urgentes do que a reforma da Rua da Penha. E ainda colocaram a foto da Rua da 

Penha no espelho do carnê do IPTU. Tem que analisar isso. Se o município passa por 

dificuldade financeira, deixemos de gastar no supérfluo e gastemos naquilo que é 

necessário. Caso não arrume esses problemas, em outras chuvas vamos ter o mesmo 

problema. Agora, o vereador Marcos não entrou com o pedido só para pedir, era para 

atender solicitações dos moradores. Neste domingo de manhã alguns moradores me 

indagaram sobre quando o prefeito Paganini vai visitar o bairro. Fazer a Rua da Penha é só 

numa situação se tivesse sobrando dinheiro. Quantos vereadores que foram na inauguração 



presenciaram as perdas promovidas pelas fortes chuvas de sábado? Gostaria que os 

vereadores da situação se pronunciassem. Se eu estiver errado, que me corrijam. 

Calamidades naturais todos os municípios estão sujeitos, mas o que não pode ocorrer é que 

fiquemos sujeitados aos efeitos da falta de planejamento. O município deve priorizar certas 

coisas, principalmente em bairros carentes e populosos, para que as chuvas não possam 

prejudicar o povo. Essas pessoas devem receber uma atenção especial. Caso tivessem 

construído as galerias, que é um pedido de anos, essas pessoas não seriam prejudicadas. 

Espero que esses problemas sejam resolvidos o mais breve possível. Os nossos pedidos e 

questionamentos são para a população, não são para fins políticos. Recebi duras críticas da 

imprensa, de alguns vereadores quando alertei sobre a dengue. Um terço dos mortos por 

dengue do estado são de Itapira. Isso é politicagem? Politicagem é o ato de subir aqui e ter 

silenciado desde o começo e só ter tocado no assunto agora. Isso, senhores, é 

responsabilidade e não me venham falar que estávamos fazendo politicagem. Teve meio de 

imprensa que me apelidou de “doutor morte”, mas estou tentando fazer a minha parte, ou 

seja, auxiliar e salvar vidas. Isso não é politicagem. É nesse sentido que devemos trabalhar, 

determinar prioridades. Outro assunto, a creche Maria Mercedes está com infiltração. As 

professoras e as crianças estão sofrendo com quadro alérgico. As mães não querem levar os 

alunos com medo do prédio. O prefeito tem divulgado que Itapira está próxima de zerar a 

lista de espera para creches. Mas temos que analisar os prédios. Estão ruins. Ele se gaba por 

quase zerar a lista de espera, mas não vê as condições do prédio da creche do Cubatão. 

Vamos fazer política, mas vamos priorizar a Saúde, a Educação, as ruas e esperamos que 

ouçam a oposição, pois fomos eleitos pela população itapirense.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos, imprensa, 

internautas. Venho a essa Casa falar sobre as galerias. A minha indicação foi aprovada por 

unanimidade. Quando eu estava no grupo da situação foram empurrando o caso, dizendo 

sempre que no próximo mês iriam começar a obra. Isso não foi falado para mim somente, 

mas nas reuniões do grupo. Esse problema foi colocado como prioridade, mas o tempo 

passou e nada foi feito. Mas isso era prioridade. Agradeço o apoio de todos quando votaram 

a favor, mas infelizmente a substituição das galerias não foram feitas e muitas pessoas 

foram prejudicadas. Se as chuvas forem intensas, essas galerias não suportam o volume de 

água e quando a enxurrada chega perto do Supermercado Cubatão, acontece o problema. 

Pessoas que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos me disseram que os tubos 

deveriam ter seu tamanho triplicado e isso ainda não aconteceu. O resultado já sabemos. 

Foi o prejuízo aos nossos munícipes. Quando começou a chuva, estava em uma reunião 

com o Vereador Juliano na casa da presidente do partido discutindo sobre prioridades e o 

que apresentar de sugestão. O Juliano me dizia que iria com o prefeito à Brasília, que iria 

tentar alguma coisa para o município. Expus o que eu consegui via Secretaria de Esportes 

de São Paulo. E no fim dessa reunião, indo para casa, a chuva começou a aumentar o 

volume. Passando pela Avenida Henriqueta Soares, ali já estava alagada e acionei a Guarda 

Municipal para auxiliar no tráfego. O medo era veículos e pedestres caírem na galeria. 

Capinaram o mato das margens do córrego da Avenida Henrique Soares. Esse mato foi 

levado pela chuva e entupiu as manilhas que dão vazão. Recebi uma ligação da dona 

Silviana que mora na Rua Salviato de Menezes. Ela me relatou que a sua rua também 

estava alagada. O mês passado foi votado por unanimidade uma indicação para se instalar 



uma galeria de água ali. Agora, peço à Secretaria de Serviços Públicos, para o prefeito, 

apontar essas prioridades e executar os serviços. Fiquei triste em ver pessoas que perderam 

muitos equipamentos. Eles lutam tanto para conseguir e quando conseguem algo perdem 

por falta de prioridades. Reforço que nessa rua há necessidade de reparos, haja vista que o 

solo é arenoso e torna tudo mais difícil. Peço que a secretaria de Serviços Públicos arrume a 

boca do bueiro, pois quando fizeram o recapeamento asfáltico deixaram um vão muito 

pequeno e ainda para piorar as coisas o mato cortado entupiu a passagem de água. O 

resultado foi o alagamento do local. Os populares retiraram o mato, fizeram o papel que era 

da prefeitura, tenho isso registrado e não torno público porque não quero expor aquelas 

pessoas. Só Deus que controla a natureza, mas nós podemos controlar nossos atos. Se 

capinou, retira o mato. Quando ia subir aqui para falar, pediram para eu tomar cuidado com 

Secretário. É triste a cena que eu vivi há duas semanas. Saindo da sessão da Câmara estava 

registrado um telefonema da Ingrid. Ela me falou sobre uma situação que estava 

acontecendo na Avenida Henriqueta Soares. Fui lá e conversei com os agentes da Defesa 

Civil, pessoal do SAAE e até o prefeito estava lá. E no final, depois de mais de duas horas e 

meia de espera pela máquina, chegou o secretário, simplesmente vem olhando e do nada, 

por trás, agrediu este vereador dizendo que eu era vagabundo de estar naquela hora na rua. 

Mas eu estava fiscalizando uma coisa que os moradores me pediram. Vagabundo e 

marginal isso não sou. Ele deferiu um soco no meu rosto. Ele pertence a uma secretaria que 

nunca critiquei. Caso tenha criticado quero que um vereador venha aqui e me fale quando 

foi, pois nunca fiz isso. Boa noite.” A seguir faz uso da palavra o vereador PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite. Sei que palavras não diminuem a dor da perda. Sei 

que algumas coisas deixam de ser feitas. E isso não tira da gente a obrigação de ver o que 

está sendo feito. Aqui foi dito também que 1/3 das mortes do Estado por dengue se 

concentram aqui na cidade. Como médico quero esclarecer que isso deve ser melhor 

explicado. Eu não creio que isto corresponda à realidade. Obrigado.” A seguir faz uso da 

palavra o vereador MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Inicialmente queria parabenizar pela expansão do velório municipal. Não pude estar 

presente na inauguração, mas muitas pessoas que estiveram entenderam que a ampliação 

ficou muito boa. Itapira necessitava de um espaço mais condizente e além de tudo, 

acomodou melhor a população. Em conversa com o prefeito, ele me disse que o velório da 

Paz será reformado, mas sem ampliação. Na sexta-feira passada tivemos a assinatura da 

ampliação da creche Vilma, que vai passar a atender cerca de 151 vagas. Foi dito que nós 

não devemos ter orgulho de gerar vagas para creche. Temos que olhar a região. Cidades 

como Mogi Mirim e Mogi Guaçu, Amparo, Campinas, possuem alta demanda e isso gera 

muita dificuldade para se colocar um filho numa creche. Obviamente, uma cidade tem 

muitos estabelecimentos, a manutenção é necessária. Pode ocorrer infiltração? Sim, claro. 

O que não pode é ficarmos sem as vagas. Itapira é uma das poucas cidades do Brasil que 

está quase zerado o déficit de vagas, onde as crianças que estão fora da creche. Itapira, é 

uma referência. Foi com muito trabalho da secretária Flávia que conseguimos isso. Criticar 

uma infiltração faz parte do trabalho do vereador. Ele tem que fiscalizar. Obviamente não 

podemos criticar o número de vagas. Muitos que estão aqui se não tem uma criança na 

creche, poderão ter um dia. E quando tem, Sr. Presidente, estou sendo atrapalhado... Sr. 

Presidente: Gostaria de pedir aos senhores para que não se manifestem. Caso contrário vou 



pedir para se retirar do plenário. Se continuar falando vou convidar para sair do plenário. 

Suspendo a sessão e convido para sair, com certeza.” A seguir, devido a manifestação do 

público que se faz presente, o Sr. Presidente suspende a sessão por 20 minutos. 

(SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente 

declara-o encerrado o Pequeno Expediente e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que 

da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a 

Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de Fevereiro de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 4ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de Fevereiro de 2015. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março 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. O Sr. 

Presidente passa a leitura do Ato do Presidente. 3º) Ato do Presidente 003/2015.- Designa 

membros desta Câmara para representa-la em viagem oficial a fim de participarem de 

audiências nos órgãos públicos, na cidade de Brasília, Distrito Federal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente passamos aos Projetos de Lei. 

4º) Projeto de Lei nº. 0025/2015.- 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 Subvenção Social, valores à Banda Lira Itapirense. 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 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0026/2015.- 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 Subvenção Social, valores à AIPA - 

Associação Itapirense de Preparo do Adolescente e à Casa das Artes 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 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0027/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 

água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências. 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 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) 

PARECER nº. 33/2015.- Ao Projeto de Lei nº 19/2015.- 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 19/2015, de autoria do nobre 

Vereador Marcos Paulo da Silva, que "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO BLOQUEADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA APÓS O HIDRÔMETRO", 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 menos os votos dos vereadores Cesar Augusto da 

Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COMO REQUER. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. A seguir, justifica o voto o vereador MARCOS PAULO DA SILVA: “Esse 

projeto de lei foi aprovado em Mogi Mirim. Procurem conhecer na cidade vizinha para 

saber o volume que de ar que entra na rede de água.” A seguir, justifica o voto o vereador 

MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA: “AS comissões estão pedindo 15 dias de 

adiamento para averiguar a necessidade e conhecer o dispositivo antes de tomar uma 

decisão que não fosse precipitada.” 8º) PARECER nº. 34/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

23/2015.- 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 

23/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina de Francisco Robles a 

rotatória implantada na Rua da Penha", 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 10 de Março 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. 

9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0012/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Alves dos Santos, mais conhecido como José Rico, popular músico brasileiro da tradicional 

dupla sertaneja Milionário e José Rico.. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março 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. A seguir, 

pela ordem, o vereador Sr. Marcos Paulo da Silva requer, e a Casa aprova por 



unanimidade, para que os Requerimentos nºs 19 e 20/2015 sejam discutidos em bloco. 

10º) Requerimento nº. 0019/2015.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal, através do 

departamento competente, objetivando disponibilizar uma máquina retro escavadeira para 

uso da Defesa Civil em situações de emergência. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 11º) 

Requerimento nº. 0020/2015.- Oficiar o Sr. Prefeito Municipal, através do departamento 

competente, objetivando disponibilizar o novo "caminhão pipa" para uso da Defesa Civil 

em situações de emergência. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: "Boa noite a todos. O Requerimento 

19/2015 tem como tema a Defesa Civil. A Casa aprovou a aquisição de caminhão para a 

Defesa Civil, foi mostrado no desfile do aniversário de Itapira, mas ele está sendo usado 

para molhar jardins, outras atividades de uma secretaria da prefeitura. A Defesa Civil 

trabalha com caminhão quase que sucateado, está em uso ainda, mas não tem a mesma 

agilidade do novo equipamento. Esse caminhão fica no almoxarifado e não disponível na 

Defesa Civil. Caso precisar apagar um incêndio, esse caminhão poderá chegar rapidamente. 

Dois caminhões na Defesa Civil ajudariam em casos de emergência. Então, peço ao 

prefeito que a máquina retroescavadeira e o caminhão fique à disposição da Defesa Civil. 

Os funcionários de lá só utilizariam esses equipamentos em caso de emergência, não 

usariam de forma regular. Com isso peço voto favorável em prol da população.” Não 

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

única votação os Requerimentos nº.s 19 e 20/2015. Rejeitados menos três votos dos 

Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes. 

DESPACHO: REJEITADOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Indicação nº. 0055/2015.- Sugere execução de 

limpeza no córrego e na lagoa da cascata na encosta do Penhão. Autoria. Marcos Paulo da 

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

coloca em única votação a Indicação nº. 55/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Indicação nº. 

0056/2015.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento das avenidas Com. Virgolino de 

Oliveira e São Paulo com a Rua Jacob Audi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela 

ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente 

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

aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Indicação nº. 

0057/2015.- Sugere construção de uma ponte interligando o Conjunto Habitacional São 

Judas Tadeu à Av. dos Italianos. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 15º) Indicação nº. 0058/2015.- 

Sugere estudos para implantação de uma biblioteca e reativação do Observatório 

Municipal, na Praça da Árvore. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Indicações, o 

Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 16º) 



Secretaria Municipal de Saúde de Itapira: Respostas em atenção ao Ofício 03/2015 que 

encaminha cópia do Requerimento 01/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG-DAO nº 79/2015. Resposta em atenção ao 

Requerimento nº 434/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Correios: Assunto: 

Agência de Correios Comunitária (AGC) - Reajuste repasse financeiro. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente.19º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013617/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.460,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013618/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.100,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 21º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013620/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.580,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 22º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013619/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 3.320,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 23º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013613/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 388,64. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 24º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013598/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 628,39. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 25º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013621/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.600,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 26º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 



Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013614/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 547,40. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 27º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013611/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 235,80. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 28º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013610/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 204,19. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 29º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013609/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 389,87. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 30º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013608/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 428,01. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 31º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013607/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 474,44. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 32º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013605/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 138,39. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 33º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013604/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 207,04. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 34º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013602/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 293,09. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 



Carvalho – Presidente. 35º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013603/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 341,60. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 36º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013601/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 451,10. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 37º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013600/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 193,95. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 38º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013599/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 180,86. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 39º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013596/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 447,89. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 40º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013594/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 306,04. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 41º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013593/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 3.280,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 42º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013592/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.410,36. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 43º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013591/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 3.950,00. DESPACHO: 



CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 44º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013590/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.030,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 45º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013588/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 6.570,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 46º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013586/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 12.680,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 47º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013584/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 5.910,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM013580/2015: Informações sobre a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 4.190,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos aos Pareceres. 49º) 

PARECER nº. 35/2015.- Ao Projeto de Lei nº 25/2015.- 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 25/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores à Banda Lira Itapirense", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 

da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 50º) PARECER nº. 36/2015.- Ao Projeto de Lei 

nº 26/2015.- 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 26/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo 

a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à AIPA - Associação Itapirense de 

Preparo do Adolescente e à Casa das Artes de Itapira.", após minudentes e acurados estudos 



sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

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

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 51º) PARECER nº. 37/2015.- 

Ao Projeto de Lei nº 27/2015.- 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 27/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São 

Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 

água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências.", após minudentes 

e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis 

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

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

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

aos 10 de Março 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) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 004/2015.- Reajusta 

vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências. Autoria: José Natalino 

Paganini. 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 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2015.- Altera 

dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Autoria: Bancada da Situação. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício 

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

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, 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 10 de Março de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 

0020/2015.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção econômica, 

JAMPAC INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 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 nº 20/2015. Aprovado 

em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0023/2015.- Denomina de Francisco Robles a rotatória implantada na Rua da Penha. 



Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 23/2015. Aprovado 

em primeira votação por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0025/2015.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Banda 

Lira Itapirense. 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 25/2015. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0026/2015.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à AIPA - 

Associação Itapirense de Preparo do Adolescente e à Casa das Artes 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 26/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0027/2015.- 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, 

através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, com a interveniência da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando a 

execução pelo Município de obras e serviços destinados à melhoria dos seus sistemas de 

água e esgotos, conforme consta do Artigo 1º, e dá outras providências. 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 27/2015. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. 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 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação a Indicação nº. 42/2015. Aprovada por unanimidade. 

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

10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em única discussão a 

Indicação nº 0045/2015.- Sugere melhorias que especifica no local reservado ao exame de 

Carteira Nacional de Habilitação. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 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 10 de Março 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 

0051/2015.- Sugere estudos para instalação de iluminação pública na Avenida Governador 

Mário Covas, Istor Luppi, no sentido bairro/centro. Autoria: Juliano Feliciano. 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 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única 

discussão a Indicação nº 0056/2015.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento das 

avenidas Com. Virgolino de Oliveira e São Paulo com a Rua Jacob Audi. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima manifesta 

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

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0057/2015.- Sugere construção de uma 

ponte interligando o Conjunto Habitacional São Judas Tadeu à Av. dos Italianos. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima 

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

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0058/2015.- Sugere estudos 

para implantação de uma biblioteca e reativação do Observatório Municipal, na Praça da 

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

Cassimiro de Lima manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março 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. 


