
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de setembro de 2015. Presidente: 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO; 1º Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI. 

2º Secretário: JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. À Hora Regimental, 

verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO 

JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 

JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 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. Agradeço a presença 

dos pais de alunos da Escola Izaura da Silva Vieira. Novamente estará entrando nesta Casa 

um requerimento solicitando algumas informações. Seria no sentido de solucionar os 

problemas da escola, já citada anteriormente, o mais rápido possível. Na semana passada já 

solicitei a reforma da escola. No passado estudei na escola Izaura da Silva Vieira. Desde 

aquela época a escola nunca passou por reforma. A escola apenas recebeu pintura e os 

buracos tampados. Com o passar do tempo novas rachaduras apareceram. Os problemas 

estão se agravando. Várias professoras estão solicitando melhorias. Infelizmente nada foi 

feito. Foram arrumar o forro somente depois que o mesmo caiu na cabeça de uma 

professora. A lateral está aberta e a água está caindo em cima. Estive acionando a Defesa 

Civil, mas nada foi feito. Depois que acionei a Defesa as chuvas pararam. Grande parte da 

água havia secado. Mesmo assim, o problema da infiltração estava visível. Fiquei sabendo 

que dois engenheiros estiveram passando pela escola. A diretora da escola não fez o 

acompanhamento. Ela designou outra funcionária para acompanhar o engenheiro. Estou 

com esse requerimento e vou fazer uso da palavra. O tempo é curto, mas terei a 

oportunidade de explicar o conteúdo matéria. Quero parabenizar a APAE pela realização do 

leilão beneficente nesse final de semana. Os vereadores Rafael e Carlos Alberto Sartori 

marcaram presença no evento. A comunidade de Nossa Senhora Aparecida será 

representada por mim e pelo vereador Rafael. Vamos correr atrás para sermos atendidos. 

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

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Na semana passada estava falando sobre a 

fragilidade de nosso sistema de saúde. Queria corrigir essa situação. Não é uma inverdade, 

mas houve pessoas que pensaram que estava me referindo ao sistema municipal de saúde. 

O sistema municipal de saúde vai muito bem, graças a Deus. Acredito que muitas pessoas 

recebem o prolongamento da vida através dele. Acho que muitas famílias teriam perdido 

seus patrimônios devido a algumas doenças. O Brasil é enorme e possui uma população 

gigantesca. Em relação ao tamanho e população, acredito que possui uma economia fraca. 

Ele teve a ousadia de implantar um sistema único de saúde gratuito. É natural que com a 

escassez de recursos esse sistema tende a ficar frágil. É isso que me referi. O assunto 

debatido foi em relação a interrupção do fornecimento de medicamentos a população no 

Hospital Municipal nos finais de semana. Isso aconteceu há muito tempo e não tinha 

conhecimento de que isso tinha ocorrido. Pela baixa procura, era um serviço que não 

inspirava muitos cuidados porque nunca recebi uma queixa, sequer, em relação a 



interrupção. Fui saber o que tinha acontecido na Secretaria de Saúde. Seria que a Vigilância 

Sanitária havia interditado o local de entrega de medicamentos porque achava que era um 

local inadequado. Exigiu-se que fosse providenciado um local adequado e uma pessoa 

responsável pelo serviço. Não tinha conhecimento que o serviço havia sido interrompido. 

Acreditava que era uma situação que não tinha tanta importância. Obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Queria parabenizar a Carina pelo dia do radialista. Em seu nome gostaria de 

cumprimentar e parabenizar todos os radialistas. Como moro na chácara prefiro ouvir a voz 

do Brasil através do rádio. O rádio é o meio de comunicação preferido de algumas pessoas. 

Outro assunto seria que pude plantar uma pequena árvore. Devemos, cada vez mais, 

incentivar nossas crianças a plantar árvores. Pude mostrar como é valoroso respeitar o Meio 

Ambiente. Temos problemas como a escassez de água. Se cada um fizer a sua parte 

problemas como esse serão sanados. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Em nome do Tiago Fontolan 

gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, senhor presidente, queria lembrar que a 

maioria dos vereadores marcaram presença na entrega das 4 viaturas para a Guarda 

Municipal de Itapira. É uma situação em parceria com pessoas de boa índole e com 

empresários de nossa cidade. Veem na cidade a constituição e a continuidade de sua casa. 

A partir daí colaboraram positivamente para que possamos ter ganhos e uma sociedade 

mais igualitária, justa e segura. A crise econômica que o país enfrenta atualmente sendo que 

encontramos dificuldades em todas as esferas, resultou na demissão de muitas pessoas. A 

dificuldade assola as administrações públicas. Esse ganho para o município foi muito bom e 

importante. Valoriza-se o guarda, a população e trás bem estar para todos. Queria falar 

também que teremos a entrega do complexo esportivo João Momesso, situado no bairro dos 

Prados. O vereador Carlinhos, em legislaturas anteriores, bateu sobre a mesma tecla. Todos 

os vereadores situacionistas solicitaram a reforma do complexo. Ocorreu uma reforma 

espetacular. Houve melhorias em várias situações esportivas. Todos podem analisar as 

melhorias de perto. No passado o complexo foi abandonado pela gestão anterior. Hoje o 

complexo está revitalizado aos mesmos moldes do bairro da Vila Boa Esperança. Nos 25 

anos do Hospital Municipal teremos a comemoração dessa importante data. Inclusive, 

existe um projeto de decreto legislativo solicitando uma sessão solene em memória desse 

importante bem conquistado no passado. É um serviço que nos trás muitas alegrias e 

orgulho. De uma maneira triste também devo lembrar outra situação. Infelizmente a Clínica 

Cristália, um de nossos hospitais psiquiátricos, fechará suas portas. Como membro do 

Sindicato da Saúde acompanhei todo o processo que vem acontecendo na Clínica Cristália. 

A mesma vem se esfacelando há mais de 10 anos. Os custos operacionais do hospital não 

estão sendo cobertos. Infelizmente, não somente pelos atendimentos realizados, mas pelas 

famílias itapirenses que trabalhavam dentro da clínica, é uma triste notícia. Posso dizer, 

senhor presidente, com muita propriedade que um dos grandes motivos desse hospital 

fechar as portas é a não atualização da tabela SUS. Além do não pagamento adequado por 

parte do Governo Federal e das verbas que deveriam ser repassadas, a tabela SUS não era 

atualizada. Então, em virtude dessa não observância do Governo Federal a Clínica Cristália 

fechará suas portas. 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 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 

de Setembro de 2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

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

Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 

leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos aos Ofícios: 2º) Ofício Especial.- 

Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

referente ao mês de agosto/2015. Autoria. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 

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

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

Projeto de Decreto Legislativo. 3º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2015.- Em que 

o Sr. Bancada da Situação submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Dispõe sobre a realização de Sessão Solene em homenagem aos 25 anos de fundação e 

funcionamento do Hospital Municipal de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

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

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. 

Presidente passa à leitura do Projeto de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0082/2015.- Em que o 

Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Denomina o Vestiário do Complexo Esportivo João Momesso no Bairro dos Prados. 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 22 de Setembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 

5º) PARECER nº. 111/2015.- Ao Veto Parcial ao Autógrafo nº 81/2015 ao Projeto de 

Lei nº 71/2015.- 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 Veto Parcial 

ao Autógrafo nº 81/2015 ao Projeto de Lei nº 71/2015 , de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal, que "Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que 

menciona", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável ao 

Veto, uma vez que os dispositivos vetados ferem a Lei Federal nº 6.766/1979, que preceitua 

que a metragem mínima de lotes urbanos é de 125,00m2, com 5,00 metros de testada. 

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 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 6º) 

PARECER nº. 112/2015.- Ao Veto Total ao Autógrafo nº 82/2015 ao Projeto de Lei nº 

72/2015.- 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 Veto Total ao 

Autógrafo nº 82/2015 ao Projeto de Lei nº 72/2015 , de autoria do Vereador Carlos Alberto 

Sartori, que "Denomina as ruas do loteamento de Chácaras, localizado na estrada municipal 

José Rocha Carvalho, no bairro do Rio Manso", após minudentes e acurados estudos 



acordaram por exarar parecer favorável ao Veto, uma vez que o loteamento em que o autor 

pretende denominar não está regularizado e/ou aprovado pelo órgão competente. 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 22 de 

Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 113/2015.- 

Ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2015.- 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 Complementar nº 12/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre alienação de lotes pertencentes ao município, 

localizados no Loteamento denominado “Jardim Guarujá", 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 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 8º) 

PARECER nº. 114/2015.- Ao Projeto de Lei nº 75/2015.- 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 75/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação, no 

município de Itapira, de Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base e equipamentos 

afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações 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. 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 22de Setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 115/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

78/2015.- 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 

78/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Disciplina sobre a Coleta Seletiva 

no Município 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 DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 116/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 79/2015.- 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 79/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina a 

Academia ao Ar Livre e a Quadra de Areia do Complexo Esportivo João Momesso no 

Bairro dos Prados.", 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. Ao denominar a Academia de 

Ginástica ao Ar Livre de José Bráz Germiniani e a Quadra de Areia de Marco Antonio 

Turato, ambas localizadas no Complexo Esportivo João Momesso, no Bairro dos Prados, os 

Poderes Executivo e Legislativo prestam significativas homenagens aos saudosos e 

estimados cidadãos, que contribuíram com o progresso de nossa comuna, com seus 

trabalhos, destacando ainda que foram chefes de famílias honrados. 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 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) 

PARECER nº. 117/2015.- Ao Projeto de Lei nº 80/2015.- 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 80/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a subsidiar economicamente 

a empresa concessionária do serviço público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda.", 

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. 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 22 de setembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 12º) PARECER nº. 118/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

81/2015.- 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 

81/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Cria o Conselho Gestor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente, COFMMA, com a finalidade de administrar os recursos do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA 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. 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 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 13º) PARECER nº. 119/2015.- Ao Projeto de Lei nº 82/2015.- 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 82/2015, de autoria do 

Chefe do Poder Executivo, que "Denomina o Vestiário do Complexo Esportivo João 

Momesso no Bairro dos Prados", acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 

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

denominar de Renato Batista da Silva, o Vestuário do Complexo Esportivo João Momesso, 

no Bairro dos Prados, os Poderes Executivo e Legislativo prestam significativas 

homenagens ao estimado cidadão, que é um apaixonado pelo esporte e que atuou por muito 

tempo como massagista de muitas equipes futebolísticas de nossa cidade, principalmente do 

Itapira Atlético Clube. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 14º) PARECER nº. 120/2015.- Ao Projeto de Lei nº 82/2015.- A Comissão de 

Ética, que a este subscreve instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 82/2015, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina o Vestiário do Complexo Esportivo 

João Momesso no Bairro dos Prados", acordaram por exarar parecer favorável, eis que 

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

tramitação. Ao denominar de Renato Batista da Silva, o Vestuário do Complexo Esportivo 

João Momesso, no Bairro dos Prados, os Poderes Executivo e Legislativo prestam 

significativas homenagens ao estimado cidadão, que é um apaixonado pelo esporte e que 

atuou por muito tempo como massagista de muitas equipes futebolísticas de nossa cidade, 

principalmente do Itapira Atlético Clube. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Eudren Duarte Pierossi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00318/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Cláudio Moreira. 

Autoria. Joilson Batista Militão da Silva. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00319/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. José Rossi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00320/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Calixto Guerra. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 19º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00321/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz 

Antônio de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2015.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Nilton Rocha, mais conhecido como China. Autoria. Carlos 



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

Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00323/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Terezinha da Silva Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00324/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Edson Januário Alves. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Angelina Levatti Araújo, mais conhecida como Vó Jula. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00326/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Teresa Dias da Silva. 

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

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

Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00327/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Fernando de Oliveira, mais conhecido com o Fernandinho da Nogueira. 

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

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

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00328/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Francisco Rodello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00329/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Hilda Mendes Cruz, mais conhecida 

como Dª Hilda da Fazenda São Joaquim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00330/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Souza Santos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Setembro 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. 29º) Requerimento nº. 00333/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Rosita de Souza Sanchez, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 

15 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00334/2015.- Voto de Congratulação 

com a Sra. Renivelti de Souza Barbosa, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 

celebrado dia 21 de setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00335/2015.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião Kashiba, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento celebrado dia 20 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00336/2015.- 

Voto de Congratulação com o Sr. Laércio Marcatti, pelo transcurso de seu 63º aniversário 

de nascimento celebrado dia 25 de Setembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 

00337/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Idette Rodrigues Paganini, pelo transcurso 

de seu 81º aniversário de nascimento celebrado dia 24 de Setembro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 34º) 

Requerimento nº. 00338/2015.- Voto de Congratulação pelo Jubileu de Prata da 

Associação Itapirense de Judô, Esporte e Cultura (Aijec). 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 Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 35º) 

Requerimento nº. 00339/2015.- Voto de Congratulação com a direção, funcionários e 

participantes do 8º Leilão Beneficente da APAE. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 36º) Requerimento nº. 

00340/2015.- Voto de Congratulação com toda a comunidade católica da Ponte Nova, pela 

realização da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

22 de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 37º) Requerimento nº. 

00341/2015.- Voto de Congratulação com os empresários itapirenses que doaram quatro 

viaturas da GM para a municipalidade. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00342/2015.- 

Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 271/14, que sugere a reforma 

geral da Escola "Izaura da Silva Vieira". Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Esse 

requerimento foi elaborado baseado em uma indicação antiga. Estamos cobrando as 

melhorias, mas até a presente data nada foi feito. Foi levado um ofício para a diretora da 

escola alegando que a reforma do telhado seria realizada no mês de julho. O engenheiro não 

esteve presente. A Letícia, Cátia, Patrícia, entre outras pessoas, estão convivendo com esse 

problema. Essa indicação foi feita em 2014 e até a presente data não sabemos como está o 

andamento das coisas. Não sabemos quando será solucionado o problema. A EPTV esteve 

em nossa cidade para fazer uma reportagem, mas a direção da escola barrou os 

profissionais de imprensa. Poderíamos estar colocando as coisas positivas, mas nada foi 

feito até o momento. Sentimos na pele o que os alunos estão sentindo. Seria o abandono 

total. Peço o voto de todos os senhores vereadores. Obrigado.” DESPACHO: 

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

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 39º) Requerimento nº. 00343/2015.- 

Congratulação com o estimado casal Sra. Cevandira Torres Peres e Sr. Heraldo Peres, pelas 



comemorações de 60 anos de casamento, celebrado no último dia 07 de setembro. Autoria. 

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

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

Presidente. 40º) Requerimento nº. 00344/2015.- Voto de Congratulação com o escritor e 

jornalista itapirense Thiago de Menezes, por sua nomeação como Diretor Cultural da 

Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil The Bahamas. 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 Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 41º) 

Indicação nº. 00253/2015.- Sugere denominar creche/escola do município de Leda Márcia 

Carneiro Baratella. Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: AO SR. 

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

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00258/2015.- Sugere ao Sr. 

Prefeito, estudos para instalação de iluminação pública na vicinal Nelson Orcini, acesso ao 

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

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

Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00259/2015.- Sugere execução de obra 

para desvio da água da chuva no Bairro dos Limas. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

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

de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) Indicação nº. 

00260/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar a limpeza dos bueiros existentes no bairro 

Flávio Zacchi. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

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

Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00261/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

determinar a poda de árvores nos bairros Flávio Zacchi e Humberto Carlos Passarela. 

Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

Presidente. 46º) Indicação nº. 00262/2015.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar à Itajaí, que 

o ônibus que vai para a Ponte Nova, passe primeiro pelo bairro do Recreio, via Ponte Preta. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

Presidente. 47º) Indicação nº. 00263/2015.- Sugere construção de bueiro na Rua Argentina 

próximo à Casa do Pão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

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

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00264/2015.- Sugere construção 

de galerias, guias e sarjetas na Av. Antonio Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. 

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

Presidente. 49º) Indicação nº. 00265/2015.- Sugere a pavimentação asfáltica da Av. 

Antonio Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

de Setembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 50º) Indicação nº. 

00266/2015.- Sugere reforma geral do Estádio Municipal Dezotão, em Eleutério. Autoria. 

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



Antonio Caio", aos 22 de Setembro 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: 51º) Amigos do Bar do BI: Festa de Cosme e Damião no dia 27 de 

setembro a partir das 14:00 entre as Ruas Polônia e Espanha. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro 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 Lei nº 

0075/2015.- Dispõe sobre normas gerais urbanísticas para a instalação, no município de 

Itapira, de Estruturas de Suporte das Estações Rádio Base e equipamentos afins autorizados 

e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações e dá outras providências. 

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, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva, vistas da matéria. Não 

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

votação o Projeto de Lei nº 075/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

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

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0079/2015.- Denomina a Academia ao Ar Livre e a 

Quadra de Areia do Complexo Esportivo João Momesso no Bairro dos Prados. Autoria: 

José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 

o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 79/2015. Aprovado em 

primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão 

e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto 

de Lei nº 79/2015. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. 

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

Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0080/2015.- Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a subsidiar economicamente a empresa concessionária do serviço 

público de transporte coletivo, Viação Itajaí Ltda. Autoria: José Natalino Paganini. A 

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

todos. (A seguir, o vereador lê a matéria em sua íntegra.) Sabemos da crise econômica que 

o país enfrenta. O país vem enfrentando essa situação há vários meses. Até o líder do 

prefeito vem sempre colocando como está a nossa economia. Vou votar favorável ao 

subsídio, mas gostaria que isso tivesse vindo antes de autorizar o aumento da tarifa. 

Autorizaram o aumento da tarifa e agora vão subsidiar. Caso o subsídio tivesse vindo antes, 

acredito que a empresa não teria aumentado a tarifa para a população. Todos os vereadores 

possuem veículos próprios. É muito difícil pegarmos transporte público. Alguns de nossos 

familiares utilizam o transporte público. Peço o voto favorável de todos os pares. 

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

“Boa noite a todos. Surpreendo-me muitas vezes com alguns atos dessa administração. 



Caso levarmos ao pé da letra não conseguiremos entender. Primeiramente volto a reforçar 

que na própria mensagem do chefe do Executivo diz que a destinação do subsídio do 

transporte público urbano é uma medida de interesse social. Oras, seria social se ele não 

tivesse aumentado em 19,45% a tarifa de passagens nesse ano. É uma medida de interesse 

social? Concordo plenamente, Marcos Paulo. Se há crise, não é uma medida social. O 

próprio prefeito fez há algumas semanas um decreto sobre contenção de gastos. E o reajuste 

da tarifa? Não temos uma enorme quantidade de itapirenses desempregados? Não estamos 

em crise? Com essa medida do Executivo abrirá um enorme precedente com relação aos 

órgãos empresariais do município. Muitos estão sem receber a meses. Se todo mundo for 

bater na porta da Prefeitura para receber, acredito que a mesma se complicará. Muitos são 

empresários itapirenses. E as outras empresas que necessitam receber da Prefeitura? Uma 

empresa de Pouso Alegre estava sem receber a vários meses. Seria olhar para todos? Não é 

interesse social coisa nenhuma. Interesse social seria se não tivesse onerado todos os 

itapirenses através do reajuste da tarifa. Qual seria o ganho real salarial do funcionalismo 

público? Quanto foi o ganho real dos trabalhadores das empresas do município? Chegou-se 

a esse mesmo patamar de reajuste? Certamente não chegou. Discutir crise é muito fácil. E a 

qualidade do serviço? Será que todos os itapirenses que utilizam transporte público estão 

contentes? Vale ressaltar o BÓ em relação ao pessoal do Barão e Eleutério há poucas 

semanas. Tomou-se uma decisão administrativa sem consultar os moradores da localidade. 

Falar que seria por questões sociais, para a população não soa muito bem. Estamos fazendo 

justiça social? Em relação a quem tem pendências com a administração, a situação deve ser 

muito bem analisada. Muitos empresários itapirenses tem família. Eles não podem ficar 

sem receber. Em minha visão abrirá um enorme precedente para todos aqueles que ainda 

não receberam da Prefeitura. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Tenho que discordar do 

colega oposicionista. A população que mais utiliza o transporte público é a de baixa renda. 

Você subsidiar para evitar aumentos progressivos... Quando se fala em crise econômica 

devemos lembrar-nos do lado inflacionário. Tivemos um enorme ganho nos valores de 

pneu, manutenção, peças, etc. O dólar chegou ao patamar de R$ 4,00. A maior parte das 

peças desses veículos são importadas. A nossa indústria, infelizmente, não é capacitada 

para produzir tudo isso. Esses custos vem aumentando progressivamente. O combustível 

também está sofrendo reajuste. É um efeito cadeia. Doutor, o senhor dizer que não é cunho 

social, o senhor tem que falar para as famílias que não tem transporte para se deslocar. O 

senhor falou 19,45% erroneamente. De R$ 3,10 para 3,30 resulta em menos de 7%. 

Senhores vereadores, estamos fazendo isso para beneficiar a população que mais utiliza o 

transporte. A crise está difícil e o emprego escasso. O Governo Federal vem cortando 

verbas cada vez mais, principalmente na Saúde. Podem esperar que outros programas 

também serão cortados. Peço, como medida social, o voto favorável de todos os senhores 

vereadores. Doutor, acho que você deveria analisar um pouco mais em relação ao que a 

sociedade necessita. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 080/2015. Aprovado 

por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Analiso da seguinte forma: Uma população calejada e onerada... Votei favorável 

porque analiso que penalizar a população duas vezes é burrice. Como vereador e 



representante da população, estou do lado da população. Não fui eu, através de decreto, que 

subi a tarifa de todos os itapirenses. Os empresários que possuem pendências com a 

Prefeitura podem subir até o gabinete, pois o prefeito irá recebê-los. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Agradeço o voto 

favorável de todos, inclusive da oposição, por entender que é um cunho social. Apesar das 

reclamações, não temos reclamações nesta Casa sobre pendências. Quando se fala em 

aumentos progressivos, vou dar um exemplo básico: Veja a tabela SUS. Ela não tem 

aumentos progressivos. O senhor sabe como está o sistema do SUS devido ao Governo 

Federal? Falido.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

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

Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0081/2015.- Cria 

o Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, COFMMA, com a finalidade 

de administrar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA 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 

081/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de 

Lei nº 0082/2015.- Denomina o Vestiário do Complexo Esportivo João Momesso no Bairro 

dos Prados. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo mais nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 

82/2015. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 

do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. 

O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 

coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 82/2015. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Setembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 

00306/2015.- Voto de Congratulação com diretores, professores, alunos e funcionários do 

Colégio Objetivo pelo 30 anos de atividades. 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 

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

Requerimento nº 00308/2015.- Voto de Congratulação pelo Jubileu de Prata da EMEB 

"Wilma de Toledo Barros Munhoz". 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 

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

Requerimento nº 00338/2015.- Voto de Congratulação pelo Jubileu de Prata da 

Associação Itapirense de Judô, Esporte e Cultura (Aijec). Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. 



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

Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00344/2015.- Voto de 

Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, por sua nomeação 

como Diretor Cultural da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil The Bahamas. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 344/2015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 22 de Setembro 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. 


