
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 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 inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro 

orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa 

noite a todos. Venho a esta tribuna para agradecer a Secretaria de Serviços Públicos por 

atender uma de minhas solicitações. A mesma faz referência a remoção de entulhos da Rua 

José Salviato de Menezes. O entulho ficou acumulado na localidade por volta de 30 dias. 

Mesmo com a demora, gostaria de agradecer. Antes tarde do que nunca. Também venho a 

esta tribuna para novamente solicitar do líder do prefeito para que leve o número do 

processo até o departamento competente. A Rua Adilson Colferai Pinheiro também possui 

entulhos. Peço a remoção do entulho da Rua José Rubens Benacci, nº 53. Na realidade 

existem muitos entulhos nesta via pública. O número do processo é 3285/2015 da Divisão 

de Protocolos da Prefeitura Municipal. Em relação a poda de árvores da Rua Milico, 

gostaria de dizer que esse procedimento é necessário para a preservação da segurança dos 

cidadãos que transitam pela localidade. O protocolo nº 4192/2015 é em caráter de urgência. 

A vegetação está invadindo o calçamento, dificultando a passagem de muitos pedestres. 

Outro assunto que gostaria de abordar está relacionado ao que um jornal publicou nesse 

final de semana. Não perco tempo de ficar bravo com esse jornal. Esse jornal, em minha 

opinião, tinha credibilidade. Era uma pessoa muito boa, inclusive meu amigo. É o nosso 

amigo Beto, mas infelizmente ele publicou que eu tinha ficado bravo. Para quem eu fiz 

bico? Gostaria de saber quem falou isso para ele. É muito pelo contrário, pois ele não me 

ligou para saber a minha versão. Como o presidente da Comissão de Ética também é 

presidente de meu partido, já havia solicitado a investigação. Não depende apenas de um 

vereador. Caso colocasse o requerimento, acredito que o mesmo seria rejeitado. Vamos 

conversar com os integrantes da Comissão de Ética para que os mesmos tomem as medidas 

necessárias. O fato ocorrido foi publicado. Acredito que a população merece resposta. A 

Comissão de Ética está aí para isso. No ano passado eu era presidente da Comissão de 

Ética. Nesse ano é o Vereador Juliano. As partes devem prestar os devidos esclarecimentos. 

Antes de o jornal publicar alguma situação, acredito que o mesmo deve consultar os 

vereadores. Estarei entrando com um requerimento solicitando explicações sobre um 

projeto de lei de minha autoria. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Com relação a semana passada, não 

estive presente nesta Casa de Leis por um motivo de ordem pessoal, mas nesse momento 

gostaria de estar fazendo algumas ponderações com relação a matéria veiculada no 

penúltimo final de semana. Como vereadores podemos interpretar e analisar. Falo aquilo 

que tive de ponderação quando deu entrada na cassação do vice-prefeito. Inclusive, no meu 

voto junto a comissão processante analisei que a minha interpretação não seria política. A 



minha interpretação, naquele momento... Gostaria que tivesse o parecer do Ministério 

Público. Então, foi a minha justificativa. Trago isso nesse momento porque interpreto com 

relação ao uso do carro oficial pelo presidente como foi veiculado na matéria. A situação 

deve ser analisada. Isso já foi arremetido junto ao Ministério Público. Então, vou ter a 

mesma interpretação que tive com relação a Comissão Processante nesta Casa. Todos os 

vereadores, inclusive o Sr. Luiz Machado, relator, e o Sr. Maurício, presidente, sabem que a 

minha justificativa foi em relação ao aguardo de possíveis penalidades, tanto na esfera 

penal quanto na esfera jurídica, para poder formar uma opinião. Não iria fazer naquele 

momento uma decisão ou dar um voto somente pelo lado político. Então, nesse momento, 

acho muito importante deixar claro que não faço parte do grupo na qual o presidente da 

Câmara faz parte, nem mesmo o grupo que ele dá apoio e sustentação se pronunciou. 

Preferi, nesse momento, inclusive não dei nenhuma entrevista, em fazer uma análise crítica. 

Tenho que fazer as minhas ponderações para a população. Acho importante o Ministério 

Público agir e perante o mesmo cada vereador formará sua análise e sua opinião com 

relação ao assunto. Pude conversar com alguns vereadores desta Casa. São vereadores da 

situação e da oposição. A Casa já tomou as devidas providências com relação a Comissão 

de Ética presidida pelo nobre vereador Juliano. Então, essa interpretação com relação ao 

uso indevido e se chegar qualquer processo ou qualquer decisão da promotoria vou fazer a 

minha análise e minha votação. Pode ser com o presidente e com qualquer outro vereador. 

Nesse momento a minha justificativa é nesse sentido. Respeito o que foi falado da minha 

pessoa e também de outros vereadores da oposição desta Casa. Qualquer veículo de 

informação tem que ser respeitado, mas discordo de algumas ponderações, pois não fui 

ouvido. Já fui criticado pelos outros jornais, pela Gazeta e pela Cidade, mas nunca deixei de 

conversar com as pessoas desses meios. Estamos aqui e temos que ser interpretados de uma 

forma crítica, caso contrário não podemos exercer o cargo de vereador. Respeito as 

ponderações, mas discordo de muitas coisas. Acho que o meio de imprensa deve ter a 

transparência em primeiro lugar. Tenho a minha análise. Se já está no Ministério Público, 

faço a mesma interpretação que tive quando votei dentro da comissão. Não estou fazendo 

de cunho político e não faço parte do grupo da situação. Desvinculei-me do grupo há quase 

dois anos. Estou fazendo uma análise daquilo que atuo nesta Casa. Respeito a posição de 

cada vereador. Acho que a situação deve ser analisada e julgada, mas que venha a decisão 

da promotoria. Esta Casa está fazendo a parte dela. Que o Ministério Público apure e traga 

até nós a decisão. Deve-se fazer através do Ministério Público. Não temos que passar a mão 

na cabeça de ninguém. O presidente é o que mais possui experiência nesta Casa dentre os 

vereadores. Caso o mesmo cometeu alguma falha, vamos analisar e punir, mas devemos 

respeitar a opinião e a decisão de cada vereador. Respeito os órgãos de imprensa. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa 

noite a todos. Essa noite venho a esta tribuna para avisar esta Casa que mais uma vez sou o 

líder pelo PRB. Chegamos a um acordo através de uma reunião. Quero avisar o vereador 

Marcos Paulo sobre a redução da maioridade penal. Estivemos colhendo assinaturas a 

respeito do assunto. Conseguimos mais de duas mil assinaturas nesta cidade. A PEC foi 

votada na Câmara dos Deputados Federais. Vamos aguardar o trâmite legal da situação. 

Também quero falar a respeito da questão relacionada ao presidente desta Casa. 

Realizamos uma reunião e estamos querendo saber a respeito do assunto. Os demais 



vereadores também querem saber o que realmente aconteceu. Então, senhor presidente, 

acredito que hoje entrará um ofício nesta Casa. Como sou o presidente desta comissão 

quero deixar bem colocado que vamos apurar os fatos. Tenho certeza que dentro do caso 

apurado todos vão tomar uma posição. Muito Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Gostaria de 

cumprimentar o presidente do Sinsaúde, Sr. Ademir Nani, e demais cidadãos que marcam 

presença nesta Casa de Leis. Inicialmente, estive a par da reunião que se realizou na data de 

hoje. Vi muita coerência dentro da Comissão de Ética em estabelecer uma reunião para 

apurar as possíveis infrações. Não sou membro da comissão, porém, congratulo-me com os 

integrantes da mesma pela postura. Leve da melhor forma possível o trâmite desses 

trabalhos. Também gostaria de parabenizar o Vereador Juliano pela presidência do PRB. 

Meus parabéns. Estar à frente desse partido é uma enorme responsabilidade. Conheço a sua 

capacidade e seu empenho. Gostaria de falar a respeito das situações que o país está 

envolvido. Hoje estamos em uma crise financeira de ordem descomunal e poucas vezes 

vista na sociedade brasileira. Muitas pessoas foram às ruas solicitando o impeachment. É 

uma situação difícil economicamente falando. Os grandes jornais de São Paulo anunciam a 

todo momento em relação a crise econômica. Por esse momento de crise econômica fico 

muito feliz em Itapira. Tivemos, na semana passada, o retorno de uma empresa para a nossa 

cidade. Ela se chama Artmóveis. No momento de maior expansão financeira do país 

acabamos perdendo a empresa Artmóveis, mas a mesma retornou ao Conjunto Industrial do 

Barão. Isso comprova que Itapira está caminhando na contramão. Estamos trazendo 190 

novos empregos para Itapira. Isso se chama trabalho e buscar o que Itapira realmente 

necessita. É um período muito difícil. A vinda dessa empresa é muito comemorada pela 

cidade. A arrecadação de ICMS aumentará. Isso proporciona o giro eficiente da economia 

de nossa cidade. Isso é muito bem vindo em nossa cidade. Gostaria de parabenizar a 

empresa Lusitano, pois a mesma fez a contratação de 28 pessoas de uma única vez. Isso 

mostra o trabalho da empresa e da Prefeitura. É desenvolvimento em um período muito 

difícil. Infelizmente ficamos um bom tempo sem desenvolvimento, mas estamos 

caminhando. Queria falar a respeito da reforma da rodoviária. Os trabalhos serão iniciados 

nesta semana. Gostaria de parabenizar o Zé Alair pelo primeiro transcurso de aniversário da 

feira noturna de nossa cidade. Ela é maravilhosa, pois trouxe alegria e benfeitorias. Os 

pequenos produtores foram contemplados. Isso veio a revitalizar o que era de bom em 

nossa cidade. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 

palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 

EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA 

MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de 

Março de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 2º) Em 

discussão e votação a Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de Março de 2015. 

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

31 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. Passamos aos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0034/2015.- Em que o 



Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

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

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos um voto do Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva, a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) 

Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 4º) 

Projeto de Lei nº. 0035/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação 

do Colendo Plenário propositura supra que Inclui o evento Motor Rock no Calendário 

Turístico do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0036/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 83.330,56. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 6º) 

PARECER nº. 50/2015.- Ao Projeto de Lei nº 31/2015.- 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 31/2015, de autoria do nobre 

Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina o CEI - Centro de Educação Infantil do 

conjunto habitacional do Flávio Zacchi, de Professora Maria Doroty Cassimiro de Lima", 

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

jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, eis que a 

saudosa homenageada foi uma mulher trabalhadora, dedicada mãe e excelente professora 

em nosso município. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 

PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 51/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

32/2015.- 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 

32/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a 

firmar Acordo de Cooperação com a CPFL Paulista", 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo 

mais Pareceres, o Sr. Presidente solicita a leitura da Ata da Comissão de Ética da Casa. 8º) 

Ata da Audiência da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Itapira realizada no 

dia 31 de Março de 2015 com o objetivo da apuração do uso indevido do carro oficial da 

Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 

0037/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Donizete da Silva. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos 

Eduardo Mendes de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0039/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cacilda Franco Mazzer. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0040/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Dorival 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0041/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Terezinha Momesso Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0042/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Djalma Lúcio Delalana. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Nilce Armani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

0044/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ivan Máximo de Oliveira. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0045/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Barbosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0046/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Leonilde Cardoso Mira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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

31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 19º) Requerimento Voto 

de Pesar nº. 0047/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hugo Pacheco Pontes. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Jovem Bruno T. Rótoli. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 21º) 

Requerimento nº. 0034/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Tereza Antônia, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 04 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 22º) 

Requerimento nº. 0035/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Carina Caporalli, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 12 de março. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 23º) 

Requerimento nº. 0036/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Dilma de Oliveira 

Guardia, presidente da Casa da Amizade, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 16 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0037/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Ana Pereira Henrique, pelo transcurso de seu 96º aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0038/2015.- 

Requer oficiar ao DER - Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando o término das 

obras da galeria coletora de águas pluviais na SP-352, próximo ao Condomínio Recanto da 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0039/2015.- Voto de Congratulação 

com o Pastor Presidente da Assembleia de Deus, Jessé Orcini, e com o Diretor da Semadi 

Pastor Elias Orsini, pela brilhante realização do 2º Congresso Unificado. Autoria. Décio Da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) 

Requerimento nº. 0040/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria de Lourdes de 

Zago Lauri, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 19 de março. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 0041/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de 

Educação, solicitando cópia dos processos licitatórios e dos contratos da merenda escolar 

referente aos anos de 2013/2014. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0042/2015.- 

Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, solicitando 

informações sobre a quantidade de refeições diferenciadas servidas aos alunos de creches e 

escolas municipais portadores de diabetes, hipertensão, anemia e obesidade. Autoria. 

Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. (A seguir, o vereador lê o requerimento em sua íntegra.) 



Elaborei a matéria a fim de obter melhores informações a respeito do assunto. Peço a 

colaboração de todos. É um projeto de lei de minha autoria e o mesmo foi aprovado por 

todos os senhores vereadores. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 0043/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Maria Aparecida Mistrelo Padavin, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 0044/2015.- Voto 

de Congratulação com o Prefeito José Natalino Paganini e com o Secretário de Agricultura 

e Meio Ambiente José Alair de Oliveira, pelas comemorações do primeiro ano da Feira 

Noturna do Mercado Municipal. 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 31 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 

0045/2015.- Voto de Congratulação com a Divisão de Odontologia da Secretaria Municipal 

de Saúde, pelos 110 mil procedimentos realizados em 2014. 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 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) 

Indicação nº. 0079/2015.- Sugere construção de trevo na vicinal Itapira/Lindóia (SP-147), 

no ponto de acesso ao Condomínio recanto do Rio do Peixe, na Ponte Preta. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) 

Indicação nº. 0080/2015.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Av. 

Getúlio Vargas, em local que especifica. Autoria. Luiz Antonio Machado. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0081/2015.- Sugere 

denominar rua ou praça pública de Prof. Amonclair de Moraes Cintra. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 36º) 

Indicação nº. 0082/2015.- Sugere a realização de campanha informativa e afixação de 

placas em locais visíveis, informando os pais sobre a possibilidade de requererem 

alimentação especial aos filhos portadores de diabetes, hipertensão, anemias ou obesidade 

durante a merenda escolar. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 0083/2015.- Sugere ao 

Departamento de Trânsito, a instalação de tachões ou canteiro elevado na rotatória Baden 

Powell, mais precisamente entre as ruas Fenízio Marchini e José Serra, Penha do Rio do 

Peixe. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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: 38º) Marcos Monti: Convite para a 

realização do 59º Congresso Estadual de Municípios. 39º) Ministério da Educação. 



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM096257/2015: 

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$ 30.050,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio 

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

Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM096256/2015: 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$ 96.630,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 41º) Maria Ângela Basiloni da Cruz: Convite para a realização da 

3ª edição da caminhada 2 de abril Dia Mundial da Conscientização do Autismo: 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 86/2015: Ref. Resposta à Indicação nº 415/2014. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 43º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 85/2015: Ref. 

Resposta à Indicação nº 04/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Prefeitura 

Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 87/2015: Ref. Resposta à Indicação nº 28/2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO 

nº 90/2015: Ref. Resposta à Indicação nº 34/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) 

Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 91/2015: Ref. Resposta à Indicação 

nº 06/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 47º) Prefeitura Municipal de Itapira; 

Ofício SG-DAO nº 95/2015: Ref. Resposta à Indicação nº 33/2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 48º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 96/2015: 

Ref. Resposta à Indicação nº 35/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 49º) Câmara 

Municipal de Itapira: Cópia fiel da Moção nº 02/2015 aprovada em Sessão Ordinária 

desta Edilidade realizada dia 23 de março de 2015. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) 

Telefônica Vivo: Informações sobre as obrigações previstas contidas no Plano Geral de 

Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime 

Público. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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 única discussão o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2015.- Dispõe sobre a concessão da "Medalha 

Carmen Ruete de Oliveira", a ser outorgada às mulheres de destaque e ação do Município 

de Itapira durante o biênio 2014/2015. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 



vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 02/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2015.- Dispõe sobre a concessão de 

Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo e renomado professor Sergio Magnusson. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

03/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 005/2015.- Inclui o § 7º ao artigo 27, da Lei Complementar 4.877, 

de 04 de abril de 2012. 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: ADIADO 

PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. 

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

Complementar nº 006/2015.- Dá nova redação ao inciso III, do artigo 40 da Lei 

Complementar 4.877, de 04 de abril de 2012. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa rejeita, menos três 

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

Paulo da Silva, para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Do mesmo modo que foi solicitado adiamento para a próxima sessão em relação a 

outro projeto, gostaria que esse projeto também fosse adiado para melhores estudos. Caso 

não tivesse solicitado vistas no anterior, acredito que já teríamos votado na semana passada. 

Na realidade houve conversas junto a classe e a administração. Foi esse o motivo de 

adiamento para a próxima sessão. Talvez esse projeto seja modificado. Esse é um projeto 

de lei que justifica o fato diferentemente dos professores e profissionais da classe de 

suporte pedagógico no ato de sua nomeação para cargos comissionados. (A seguir, o 

Vereador lê a mensagem do projeto em sua íntegra.) Projetos desse porte podem ser 

discutidos junto aos profissionais da classe. Esse projeto entrou na Câmara, foi elaborado 

parecer favorável na última sessão e estamos discutindo-o nesse momento. Estávamos 

esperando uma resposta dos funcionários do sindicato. É uma forma de verificar se haverá 

alteração do projeto. O pedido de vistas do nobre vereador foi baseado na procura de 

maiores informações... Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: 

Vereador Marcos Paulo, respeitosamente, esse projeto de lei está tramitando nesta Casa há 

três semanas como o senhor mesmo disse. Ele implica um benefício aos diretores, pois hoje 

a base salarial está igualada aos professores, trazendo um acréscimo de 15% no rendimento 

mensal pelo mérito do desenvolvimento do trabalho dentro da direção de uma escola. 

Houve tempo hábil para todos os colegas poderem analisar. Sei que a opinião do sindicato 

tem sua validade, mas também devemos possuir a nossa opinião. Portanto, é um benefício 

em prol a classe. Em minha opinião como vereador e cidadão, gostaria de dizer que não 

vejo nenhum tipo de restrição para que a situação seja adiada ainda mais. É um benefício 



que a classe dos diretores anseia e se faz justa. Obrigado... Continuando o orador: 

Obrigado pelas palavras, mas gostaria de saber como ficará a classificação para as pessoas 

que não são comissionadas.  Quando vamos colocar em prática o plano de carreira? 

Inclusive, hoje temos a presença nesta Casa de dois guardas municipais. Eles poderiam 

estar nas ruas ajudando os outros servidores. Sabemos a respeito do número reduzido de 

servidores. Vamos colocar o plano de carreira em prática. Quero colocar em prática o plano 

de carreira do servidor público pelo fato de que muitos projetos de lei relacionados a cargos 

comissionados são alterados com frequência. Gostaria que fosse colocado o plano de 

carreira no respectivo projeto. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Mais uma vez gostaria de 

reiterar a situação. Primeiramente quando se restringe funcionários comissionados... 

Inclusive, aprovamos uma lei há pouco tempo onde é relacionada ao SAAE, no qual o 

cargo comissionado tinha que ser em caráter de funcionário efetivo. Isso acontece com as 

diretoras. Elas são funcionárias efetivas do município e recebem pelo cargo comissionado a 

fim de exercer cargo de direção. É como acontece na Saúde, Serviços Públicos e Promoção 

Social. Cargos efetivos podem exercer cargos em comissão. Algumas vezes esse cargo em 

comissão possui alguma vantagem de ordem financeira por exercer uma chefia. Nessa 

situação específica e indo direto ao projeto de lei especificamente, acredito que devemos 

discutir. O projeto de lei está aqui. Portanto, o que vem para esse projeto de lei? São os 

15% em acréscimo aos diretores de escola, no qual as professoras recebem a gratificação 

por também terem a pedagogia. Quando você vai para um cargo em comissão, nesse caso 

especificamente, elas perderiam os 15%. Portanto, esse projeto somente vem a acertar uma 

condição pré-existente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva: Ela 

perderia os 15% quando assumiria o cargo em comissão?... Continuando o orador: Sim. 

O senhor pode verificar. Não estou falando “acho”, senhor vereador. Estou sendo enfático 

na situação. Quando a pessoa está em um cargo em comissão a mesma acaba recebendo um 

subsídio fixo. Esse subsídio fixo difere de leis trabalhistas. Então, ele acaba deixando de 

receber esses 15%. Ele pode ter um aumento de ordem salarial, mas sem esse benefício. É 

quase uma equiparação entre os professores e diretores com o acúmulo de trabalho. 

Sabemos que os diretores e professores têm uma enorme responsabilidade. É um projeto de 

lei que beneficia os professores. Como vereador e cidadão não vejo motivo para que o 

projeto seja adiado. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Vejo um momento oportuno de trazer nessa 

discussão um tema tão importante quando se fala em Educação. Vejo que deveria ser um 

projeto e um plano piloto para todo o governo, principalmente a nível federal. Acho que os 

servidores municipais, de modo geral, isso se estende principalmente na área de Educação... 

Devemos interpretar que através da mudança da lei complementar estaremos favorecendo 

uma parcela, mas caso conversarmos com a grande massa da parte da Educação 

constataremos que elas não estão contentes e certamente questionarão o fato de haver essa 

mudança com relação as diretoras. Não estaremos, de modo geral, comtemplando a todos. 

Isso é o básico. Qual universo que esse projeto de lei complementar estará abordando junto 

a Secretaria Municipal de Educação? Esse benefício poderia, de modo geral, beneficiar a 

todos. Conforme o vereador Maurício disse com relação aos 15%, acho muito importante 

discutirmos porque isso vai relacionar diretamente com o plano de remuneração do 



magistério de nosso município. O nobre vereador Marcos Paulo disse a respeito do plano de 

cargos e carreiras. É o único que está em atividade. Já fui voto vencido, os nobres 

vereadores vão se recordar, quando foi solicitado para que a Secretaria de RH da Prefeitura 

estendesse o plano de carreira para todos os servidores municipais. Estamos dando um 

benefício para apenas uma parcela da Educação. Devemos analisar de forma global todos 

os servidores... Maurício Cassimiro de Lima: Requeiro que o Dr. Rafael se atenha ao 

projeto de lei e que não mudemos o foco do trabalho. Estamos indo para o plano de cargos 

e carreiras. É uma situação totalmente divergente ao projeto de lei, senhor presidente. 

Obrigado... Continuando o orador: Nobres vereadores. Analiso dessa forma. Esse 

benefício se estende para 100% dos servidores municipais da Educação? Não. Vai estar 

beneficiando servidores de cargos comissionados. Todos sabem que cargo comissionado é 

apadrinhado político. São pessoas que são colocadas para determinadas funções de acordo 

com aquilo que é de interesse do Executivo. Quantas pessoas serão beneficiadas com esses 

15%? E as demais professoras de nosso município?... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima: Na verdade existe uma eleição entre todas as professoras. 

Todas podem ser candidatas em sua devida escola. Na verdade existe uma eleição prévia 

nas escolas. Obrigado... Continuando o orador: Nesse sentido, gostaria que viesse a esta 

Casa de Leis um benefício que fosse extensivo a todas as professoras e não somente às 

comissionadas. E as professoras que estão nas salas de aulas? Tivemos críticas 

contundentes das professoras. Todos os vereadores foram pressionados. Uma enorme 

parcela da classe veio a esta Casa de Leis. Estamos dando 15% para comissionados, mas 

acredito que devemos analisar a situação dos demais professores. Ou é para todos ou é para 

ninguém. Na verdade, estamos discutindo um assunto para formação de nossos alunos e de 

futuros cidadãos de nosso município. Estamos interpretando de forma diferente. Esse é o 

questionamento. Quinze por cento para uma parcela ao passo que 99% vai receber apenas o 

aumento do IPCA. Essa é a discussão. Estamos partindo aquilo que deve ser analisado de 

forma global. Está-se dando esse benefício para alguns, tenho certeza que os demais se 

sentirão prejudicados. Estou enganado? O valor do IPCA abrangerá todos os servidores, 

inclusive os servidores que não estão recebendo esses 15%. Não dá para interpretar, 

analisar e votar de forma coerente e democrática. Vamos analisar nesse sentido. Os 

professores que não serão beneficiados com o projeto nos cobrarão futuramente. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Acho impossível generalizar. O que acorre e dá para 

perceber é que a diferença de salário de um diretor e de um professor é muito pequena e as 

responsabilidades são bem maiores. Então, não vejo o porquê de não levar o projeto à 

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

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 06/2015. 

Aprovado menos duas abstenções dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César 

Augusto da Silva. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 5º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 00116/2014.- Denomina as ruas 

do Loteamento de Chácaras São Jorge, localizado no Parque Santa Bárbara. Autoria: 

Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 116/2014. 



Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 

de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em segunda discussão o 

Projeto de Lei nº 00117/2014.- Denomina Loteamento Residencial no bairro dos Pires e as 

ruas existentes no mesmo. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei nº 117/2014. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0044/2015.- Voto de Congratulação 

com o Prefeito José Natalino Paganini e com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

José Alair de Oliveira, pelas comemorações do primeiro ano da Feira Noturna do Mercado 

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

VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 

Março de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0045/2015.- Voto de Congratulação com a Divisão de Odontologia da 

Secretaria Municipal de Saúde, pelos 110 mil procedimentos realizados em 2014. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 


