
ATA DA 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de abril 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 senhor presidente, público presente, imprensa escrita e falada. Vi uma matéria 

veiculada no Jornal Oficial de Itapira, datado em 22 de abril de 2015, quando fala do 

convênio da Prefeitura com o Bairral para o atendimento em saúde mental. Ele foi 

ampliado. Por que gostaria de elucidar e discutir o tema? Porque pude, na última sexta feira 

e no dia de hoje, através de um pedido de uma mãe de um adolescente de 15 anos, observar 

a dificuldade que está no município para poder se conseguir um tratamento para uma 

criança ou adolescente depende químico. Em 2013 tivemos uma matéria veiculada no G1 

de Campinas e região falando da falta de local especializado no tratamento de crianças e 

adolescentes dependentes químicos que comprometem a realização do atendimento em 

Itapira. Então, o Conselho Tutelar na época falava que o município apresentava um CAPS 

voltado diretamente para o atendimento adulto e que a entidade estimava 60% do 

atendimento para jovens, inclusive crianças com idade inferior a 10 anos. Foi entrevistada 

uma senhora e ela disse que tinha dificuldade. Ficava muito ruim o atendimento pela 

dificuldade e por se misturar com adultos. A senhora foi mais profundo dizendo que as 

crianças faziam amizades com os adultos e saiam de lá juntos. A falta de uma clínica 

pediátrica afeta essas pessoas. A Prefeitura na época disse, através de nota oficial, que já 

havia iniciado estudos para a elaboração de um projeto direcionado ao CAPS infantil, mas 

não havia prazo para a conclusão dos trabalhos. Além disso, a Secretaria alegou que a 

construção de um centro especializado exigiria grande investimento com necessidade de 

verbas dos governos estadual e federal. A mesma dificuldade que essa pessoa teve no 

passado é a mesma dificuldade dos dias atuais. Existe um trabalho realizado por alguns 

psicólogos. Vejo que o trabalho realizado por eles é louvável, mas infelizmente aquilo que 

está sendo ofertado para o tratamento mental dos dependentes químicos é muito pouco. Ao 

ouvir a fala da Secretária da Saúde na quinta feira através da Rádio Clube constatei que a 

mesma abordou o tema de uma forma bastante grandiosa quando falava apenas de adultos. 

Como médico, tenho uma preocupação em relação a essas crianças, pois as mesmas se 

tornarão os adultos dependentes. Na minha análise o que está sendo ofertado poderia ser 

ampliado. Pelo jeito nada foi tirado do papel. Com a ampliação, acredito que estaremos 

prevenindo o problema. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a todos. Em primeiro lugar gostaria de 

desejar bons trabalhos ao prefeito municipal e ao setor de trânsito pelo início das 

instalações do farol da Rua Santa Terezinha com a Avenida Brasil. Isso é muito bom, pois 

muitos acidentes serão evitados. Quero reforçar o convite que será lido nesta Casa a 



respeito da Comunidade Terapêutica Estrela da Manhã. É a primeira em nossa cidade e 

região. Vemos que existe uma enorme necessidade voltada a comunidade feminina. Graças 

a Deus a casa de recuperação já possui cinco alunas. Os nobres vereadores estão 

convidados para participar da inauguração. É muito bom para a cidade e região. É um 

tratamento realizado com as mulheres vítimas das drogas. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

para citar um breve histórico de nosso município. A instalação da academia ao ar livre foi 

concretizada em menos de 48 horas. Isso sim é a força do deputado desta cidade. Podemos 

analisar a situação. Várias pessoas participaram do evento. Itapira tem força para buscar 

mais recursos. O Jean Madeira deixou bem claro que estará presente na inauguração da 

academia ao ar livre. Além disso, ele disse que estará visitando alguns setores de nossa 

cidade. É uma forma de buscar mais recursos para o progresso de nossa cidade. Aproveito o 

momento para fazer a retirada de minha indicação, pois os aparelhos já chegaram. Gostaria 

de parabenizar o Luiz Domingues pelo empenho e dedicação. Tenho certeza que o Esporte 

de nosso município somente tem a crescer. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a 

todos. Trago algumas informações com referência aos melhoramentos que a Prefeitura tem 

realizado nas estradas rurais de Itapira. Estive, na última semana, visitando algumas delas e 

pude constatar que vários bairros foram comtemplados. Todas as estradas rurais estão 

sendo melhoradas com cascalhos e construção de vias de água. Deixo registrado o meu 

agradecimento a todos os servidores municipais, em especial, o Fifo. O que o morador da 

zona rural quer é estrada em boas condições de uso. Aproveitando a oportunidade, gostaria 

de informar que as máquinas do consórcio também cuidarão das estradas. A estrada 

Antônio Gonçalves Fontes também será comtemplada até na divisa de Santo Antonio da 

Posse. É uma localidade muito povoada. São pessoas trabalhadoras e que utilizam as 

estradas diariamente. Outro assunto faz referência as obras que estão acontecendo no 

loteamento Cassimiro. É uma obra grandiosa e de fundamental importância para a 

população daquela região. Estive visitando a Ponte Nova e pude presenciar as obras 

executadas naquele bairro. Vários benefícios estão sendo concretizados. Em relação a um 

requerimento de minha autoria, gostaria de dizer que o mesmo faz referência a quadra 

existente na vila Dr. José Secchi. Um caminhão passou pela quadra e acabou danificando-a. 

As pessoas responsáveis devem ser notificadas. Estive na exposição em homenagem aos 80 

anos do professor Barreto e pude constatar que muitos cidadãos participaram do evento. 

Parabéns a todos. É uma justa homenagem. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

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

gostaria de enfatizar aquilo que os vereadores Carlinhos e Juliano falaram anteriormente. A 

academia ao ar livre será instalada no complexo da Saúde. Vai complementar aquele 

complexo. Hoje temos a pista de bicicross, pista de skate e academia da saúde. Agora 

teremos uma academia ao ar livre dentro daquele mesmo complexo. É uma reivindicação 

dos moradores que frequentam aquela localidade, principalmente das pessoas da terceira 

idade. A busca disso trouxe frutos. Parabéns ao Juliano, ao deputado, ao prefeito e ao 

Luisinho pela conquista. Queria falar sobre o serviço de odontologia. Houve a 

modernização dos equipamentos. Conseguimos equipamentos muito caros e sofisticados 

para o atendimento da população de Itapira. O município de Itapira é um dos municípios da 



região com melhor setor odontológico em todas as especialidades. Em relação ao 

condomínio Cassimiro, é uma reivindicação muito antiga dos moradores daquela 

localidade. São quase 700 metros de tubos lineares instalados. Foi feito um acordo com a 

associação do bairro para a concretização da pavimentação asfáltica. A obra será custeada 

pelos moradores. A Secretaria de Obras vem realizando esse importante trabalho para o 

bem de todos. Cabe ressaltar que as estradas rurais estão sendo melhoradas conforme o 

vereador Carlinhos disse anteriormente. O consórcio de máquinas atenderá muitas estradas. 

Sobre a situação do convênio com o Bairral, acredito que devemos ficar muito felizes, pois 

é um instituto de renome. Na verdade, o problema de drogas e álcool é uma epidemia no 

país. Cada vez mais estamos tentando a ampliação. O corpo de psicólogos da Prefeitura 

realiza um trabalho magnífico. O maior problema da psiquiatria infantil envolve drogas e 

álcool. A mão de obra é especializada. Então, o acesso a esse tipo de profissional médico é 

muito difícil. Entendo que o colega colocou uma enorme preocupação, mas a nossa cidade 

está à frente de outras em virtude do instituto Bairral. O instituto abre muitas portas. 

Sabemos que muitas pessoas procuram Itapira em virtude do atendimento do Bairral. 

Entendo a preocupação, porém, estamos em um trabalho empreendedor. A busca de um 

CAPS infantil continua. O trabalho que faz frente às drogas não pode parar. Agradeço a 

atenção de todos. 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 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 

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

Antonio Caio", aos 22 de Abril 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 ao Ato do Presidente. 2º) Ato do Presidente 

005/2015.- Designa membro desta Câmara para representa-la em viagem oficial para 

participar do XI Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na cidade de Brasília, 

Distrito Federal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente 

passamos ao Projeto de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0039/2015.- Em que o Sr. José Natalino 

Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina 

prolongamento da Rua Odete Malandrim Barel. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projeto Lei passamos 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.  4º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0072/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sra. Ondina Turri Salles Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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



22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 0073/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Virgulina Alves de Godoy. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0074/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Jovem Silvano Luis Vimmer, mais conhecido como Gauchinho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril 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. 8º) Requerimento nº. 0073/2015.- Voto de Congratulação 

com o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, pela conquista da Medalha 

Renato Russo. 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 22 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Requerimento nº. 0074/2015.- Requer do Sr. 

Prefeito Municipal, informações sobre o requerimento nº 282/14, que requer gestões junto 

ao deputado Barros Munhoz para aquisição de equipamento "Arco em C" para o Hospital 

Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 74/2015. 

Rejeitado menos dois votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes e César Augusto da 

Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Requerimento nº. 0075/2015.- 

Requer oficiar o Secretário Municipal de Administração, solicitando informações quanto à 

implantação do Plano de Cargos e Carreiras. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César 

Augusto da Silva. 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 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Requerimento nº. 0076/2015.- Requer oficiar o DER - Departamento de 

Estrada e Rodagem, solicitando implantação de trevo de acesso ao bairro José Tonolli, no 

KM 42 da SP-147. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 

Analisamos e interpretamos que é de suma importância, não somente para o José Tonolli, 

mas também para o Istor Luppi, estudos junto ao DER para implantação de um trevo nas 

proximidades do KM 42, haja vista o risco de acidentes naquele trecho. Temos um 

empreendimento que se encontra em expansão e certamente os riscos serão maiores para a 

municipalidade e para os moradores do Istor Luppi e José Tonolli. Então, esse 

requerimento é no sentido de trazer uma melhor segurança com relação ao trânsito naquelas 

localidades. Hoje, para quem vem de Lindoia ou vice versa, o acesso ao Istor Luppi, apesar 

de ter sido colocado aquela fiscalização eletrônica, ainda está muito perigoso. Já ocorreram 

acidentes graves e fatais. Esse trevo é de fundamental importância para a segurança dos 

cidadãos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 12º) Requerimento nº. 0077/2015.- Requer oficiar o DER - Departamento de 

Estrada e Rodagem, solicitando a devida identificação na SP-147, através de placas, dos 

bairros Istor Luppi e José Tonolli. Autoria. Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Esse 

requerimento também foi feito através de indicação e foi aprovado por unanimidade no 

passado. Os moradores do Istor Luppi e José Tonolli mereciam uma melhor consideração 

pelas administrações passadas e pela administração atual. Por quê? É lamentável você 

passar no sentido a Lindoia e não ter uma identificação do bairro. Isso é vergonhoso para os 

moradores de Itapira. O turista passa e não sabe o nome do bairro. O setor competente deve 

fazer uma análise nesse sentido. A placa de identificação é de fundamental importância. 

Isso vem a fazer justiça para quem mora no Istor Luppi ou José Tonolli. Os bairros são 

populosos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 13º) Indicação nº. 00104/2015.- Sugere denominar rua ou logradouro público 

de Odila Baston Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Indicação nº. 00105/2015.- Sugere reabertura 

de bueiro na Rua Deodato Cintra com a Rua Alfredo Bueno, defronte numeral 55, bairro do 

Cubatão. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 15º) Indicação nº. 00106/2015.- Sugere a Secretaria Municipal de 

Saúde, a implantação da jornada de 30 horas de trabalho para o setor de enfermagem. 

Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 16º) Indicação nº. 00107/2015.- Sugere estudos 

objetivando a instalação de academia ao ar livre no bairro Penha do Rio do Peixe. Autoria. 

Juliano Feliciano. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 

matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 17º) Indicação nº. 00108/2015.- Sugere a Secretaria Municipal de Esportes, 

que se apurem as responsabilidades pelos danos causados na quadra esportiva "GM Érico 

Martins", na Vila Dr. José Secchi e tome as devidas providências. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Indicação nº. 

00109/2015.- Sugere a Secretaria Municipal de Defesa Social, que promova a instalação 

das placas que dão nome às estradas rurais do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 

de Abril 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: 19º) Lar 

São Vicente de Paulo: Prestações de Contas do 1º Trimestre de 2015. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 20º) Câmara Municipal de Serra Negra: Encaminha requerimento 

de congratulações e aplausos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 21º) Secretaria Municipal 



de Saúde de Itapira: Releases, fotos e matérias publicadas ref. ao mês de Março 2015. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril 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 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: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única 

discussão o Requerimento nº 0058/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 11º Motor Rock, pelo brilhante evento realizado em nossa cidade. Autoria: 

Marcos Paulo da Silva. Rafael Donizete Lopes, Juliano Feliciano Não havendo nenhum 

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

Requerimento nº. 58/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0060/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do 3º Torneio Amigos do Judô 

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

Sartori 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 22 de Abril de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 0061/2015.- 

Voto de Congratulação com a diretoria da ACEI, em nome do presidente José Aparecido da 

Silva, assim como com os comerciantes de nossa cidade, pela brilhante realização do 25º 

Super Feirão de Ofertas. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. 

Parabenizo toda a diretoria da Associação Comercial em nome do Sr. José Aparecido da 

Silva pelo transcurso do 25º ano do Super Feirão de Ofertas. Vivemos um momento de 

crise econômica. Então, esse braço da Associação trazendo apoio aos comerciantes é muito 

louvável pelo fato de estar auxiliando os mesmos, não somente nas vendas, mas também 

trazendo para a população uma forma diferente de vendas. Parabéns. Com relação a uma 

matéria veiculada na imprensa do município alegando que eu e o vereador Marcos Paulo 

estávamos na Associação Comercial, gostaria de dizer que é descabida e inconsequente. 

Não estávamos pedindo voto. A minha esposa faz parte dos comerciantes. Ela estava 

trabalhando e eu estava junto a ela. É da mesma forma que havia outros vereadores 

presentes. Estava dando apoio e prestigiando o evento. É o terceiro ano que minha esposa 

participa do evento como vendedora. O cidadão tem inteligência o suficiente para 

interpretar a matéria. Comparar o meu carro com o carro do prefeito... O carro é meu e está 

em meu nome. Parabenizo a diretoria e repudio a matéria feita no intuito de trazer 

comparativos que fogem do meu interesse pessoal, do interesse pessoal do nobre vereador 

Marcos Paulo e de toda sociedade Itapirense. Fica a congratulação pelo trabalho executado 



pelo presidente da Associação Comercial, Sr. José Aparecido da Silva. Obrigado.” Não 

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

única votação o Requerimento nº. 61/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento 

nº 0066/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, solicitando cópia do contrato com a 

empresa responsável pela pavimentação asfáltica da Av. dos Italianos. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes requer e a Casa 

rejeita, menos dois votos dos vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete 

Lopes, para que a matéria seja adiada para a próxima sessão. Ato contínuo, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 66/2015. Rejeitado menos dois votos dos 

vereadores Srs. César Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0069/2015.- 

Congratulação com os integrantes da Banda Lira Itapirense pelas comemorações dos 106 

anos de fundação da mencionada corporação musical. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a 

todos. É uma alegria falar da Banda Lira Itapirense. Admiro essa corporação musical pelo 

trabalho que vem sendo realizado. Gostaria de parabenizar a todos. Vale ressaltar que a 

Banda Lira é um exemplo de dedicação. Muitas pessoas foram beneficiadas com os 

trabalhos da banda. Agradeço em público o carinho e respeito por nossa cidade. Parabéns a 

todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Requerimento nº. 69/2015. Aprovado por unanimidade. 

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

22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 0073/2015.- Voto de Congratulação com o escritor e jornalista itapirense 

Thiago de Menezes, pela conquista da Medalha Renato Russo. Autoria: Carlos Alberto 

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

coloca em única votação o Requerimento nº. 73/2015. Aprovado por unanimidade. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Parabenizo o 

escritor Thiago de Menezes por mais essa conquista e por sempre levar o nome de nossa 

cidade. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) Em 

única discussão o Requerimento nº 0075/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de 

Administração, solicitando informações quanto à implantação do Plano de Cargos e 

Carreiras. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Abril 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. 


