
ATA DA 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de novembro 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. RAFAEL DONIZETE LOPES: Boa noite a todos. Venho a esta tribuna 

neste Pequeno Expediente para tecer algumas críticas bastante oportunas com relação a um 

ato do Executivo. Um prefeito que se diz esportista, pelo decreto nº 142/2015... A pessoa 

que se diz esportista e defende o futebol merece duras críticas pelo fato de querer desafetar 

um centro esportivo no José Secchi a fim de transformar em conjunto habitacional. Não 

somos contrários às políticas habitacionais, mas devemos analisar. Gostaria que o prefeito 

desafetasse a área próxima onde ele reside, mais precisamente no Bom Jesus. Queria ver se 

ele é macho o suficiente para desafetar o campo do Bom Jesus para fazer um loteamento. É 

o mesmo sentimento que a população do José Secchi, Parque Felicidade I e II, Santo 

Expedito e Jardim Paraíso sentem. Isso deve ser analisado porque o mesmo direito que o 

campo de futebol José Secchi tem... É um campo que está presente desde 1987, senhor 

presidente. Isso deve ser analisado de forma crítica a fim de cobrar o prefeito. Daqui a 

pouco ele vai desafetar até mesmo o campo do Bom Jesus. É justo para com a população do 

José Secchi? Não. Jamais seria justo. Na semana passada fizemos um voto de 

congratulação com o Secretário de Esportes e no próprio ato ou decreto do prefeito fala-se 

que o campo do José Secchi está inutilizado. A quadra está inutilizada. Fiz em 2013, o 

Marquinhos fez em 2014 e o Carlinhos Sartori fez um 2015 matérias com relação a situação 

da quadra do José Secchi. O campo de futebol do José Secchi recebeu muitos atletas. No 

domingo houve uma partida de futebol. É justo tratar o José Secchi diferente de qualquer 

outro bairro da municipalidade e decretar o fim de um campo de futebol? Não existem 

políticas para tirar os jovens das ruas? Como fica essa situação? Onde a população dos 

bairros José Secchi, Jardim Paraíso, Parque Felicidade I e II, José Tonolli e Istor Luppi vão 

praticar esporte? O conjunto João Momesso foi revitalizado, mas é no bairro dos Prados. A 

própria população do José Secchi reclamou. É essa a medida? Acho que deveriam consultar 

a população para depois tomar alguma medida. Hoje, por volta das 10:00 horas, apresentei 

um ofício na promotoria pública com relação ao assunto. Seria o protocolo 1205/2015. 

Solicitei para que a promotoria interceda sobre esse ato administrativo. Às 13:00 horas o 

decreto foi revogado. Parabenizo a postura dos 7 vereadores da base situacionista, pois 

tomaram ciência da situação e foram cobrar o Executivo. Agiram de forma correta. A 

população está cobrando. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para dizer que 

hoje estarei colocando várias indicações. As indicações foram elaboradas baseadas nas 

solicitações da população. A população está solicitando melhorias. Eles pagam um dos 



impostos mais caros de nossa região. Nada mais justo disponibilizar um serviço público de 

qualidade. Presidente, não posso deixar de parabenizar o presidente da ALESP. Seria o 

Deputado Estadual mais votado no Estado de São Paulo. Seu nome é Fernando Capez. O 

Fernando Capez promoveu nesse final de semana, no pátio da ALESP, um encontro de 

carros antigos. Foi maravilhoso ver aquelas relíquias expostas. Então, gostaria de 

parabenizar o Fernando pela iniciativa. Gosto muito de carros antigos. Parabenizo e 

agradeço cada vez mais as pessoas que colaboram para que esse tipo de evento se 

concretizasse. Outro ponto que gostaria de ressaltar é que o Fernando vai devolver dinheiro 

para o Governador do Estado. É uma situação inédita, pois todos os presidentes anteriores 

gastaram até o último centavo. Não posso deixar de registrar que os deputados do PRB 

fizeram um belo trabalho nesse ano. Quero deixar registrado a minha congratulação para 

com todos os deputados, em especial ao Sr. Fernando Capez. Presidente, há pouco tempo 

nesta Casa de Leis foi passado um projeto de lei que faz referência a venda de terrenos. O 

projeto foi aprovado com três abstenções. Não sabemos o valor que retornará para os cofres 

da municipalidade. Não sabemos quando essa crise vai passar. Caso vendermos terrenos na 

crise, acredito que o valor será baixo. Seria como jogar dinheiro público no lixo. Por esse 

motivo não votei favorável ao projeto. Dinheiro público deve ser zelado com amor. Nesse 

meio tempo saiu um decreto desapropriando uma área a fim de se construir moradias. É 

estranho. Estão tirando o que está construído para novamente construir. Cabe ressaltar que 

as casas do Istor Luppi não foram entregues até o presente momento. Hoje ocorreu o 

sorteio, mas não foi entregue. Área de esporte é do esporte. O governador colocou em sua 

pasta o Jean Madeira. Ele é um esportista. O Ministro de Esportes é do PRB. O nome dele é 

George Hilton. Imaginem se eles souberem o que o prefeito está querendo fazer com a área 

de esporte de Itapira. Parabenizo os vereadores que foram até o Executivo. Isso não pode 

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

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Gostaria de abordar três assuntos nesse 

Pequeno Expediente. O primeiro é relacionado ao atendimento no PAT nesse mês de 

outubro. O Posto de Atendimento ao Trabalhador dá suporte a entrevistas, carteira de 

trabalho e entrada do seguro desemprego. Mais uma vez, após a estrutura realizada e pela 

brilhante participação dos funcionários daquele departamento, 594 atendimentos foram 

concretizados no mês de outubro. Isso foi distribuído na emissão de carteiras de trabalho, 

cadastro de trabalhadores, consultas de emprego, encaminhamento para empresas, emissão 

de seguro desemprego e solicitação de local para entrevista. Duas empresas entrevistaram 

20 pessoas. Temos 268 empresas cadastradas no PAT. Nesse mês de outubro tivemos o 

cadastro de 6 novas empresas. Doze pessoas foram admitidas via PAT no mês de outubro. 

Gostaria de parabenizar as pessoas e os colaboradores que trabalham naquele setor. Outra 

situação que gostaria de destacar seria que mais uma vez o Banco do Povo concretizou a 

assinatura de 13 contratos. São pequenos empreendedores que trabalham por conta própria. 

Essas pessoas buscam o crédito com uma taxa menor em comparação a praticada no 

mercado atual. Treze novos contratos resultaram em R$ 87.000,00. Nesse ano de 2015 

estamos com 132 contratos. É uma média de 13 contratos por mês. O convênio estabelecido 

entre a municipalidade e o Governo do Estado pede 12 contratos por mês. Estamos acima 

da meta. É uma média de R$ 71.800,00. Quanto a situação do decreto 142 que foi 

abordada, acho engraçado o seguinte: Uma situação é você receber críticas porque desde 



domingo tenho conversado com as pessoas. Uma situação é você receber a crítica, se 

prontificar e correr atrás. Então, logo no início da manhã, tivemos várias reuniões. 

Buscamos esclarecimentos em relação ao porquê aconteceu essa situação. Foi um grande 

equívoco. Logo depois do almoço houve outro decreto anulando o anterior. Entendo que 

não haveria a necessidade de envolver a promotoria e esse estardalhaço. Colocamo-nos à 

disposição para resolver o problema. É notório que o problema foi resolvido. 

Demonstramos o quanto aquele campo de futebol é utilizado. Somente pelo fato citado pelo 

doutor que a Secretaria de Esportes disse que o campo não tem utilidade, acredito que já 

demonstra o equívoco. Estou dizendo que existiu um equívoco. Corremos atrás das pessoas 

envolvidas e o problema foi solucionado. Essa é a nossa participação de não se esconder. 

Conversei até mesmo com ex-vereadores opositores a nós. Felizmente e graças a Deus o 

problema foi resolvido. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO 

TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Nessa semana tivemos a inauguração das 

novas instalações da cozinha do Hospital Municipal. Todo mundo deve estar sabendo, mas 

nunca é demais comentar. Estamos remodelando o Hospital e se Deus quiser ele ficará 

como todos querem. Todos esperam que ele seja uma joia. Houve a prestação de contas da 

Saúde. Não vou ficar discorrendo sobre números, pois os mesmos são elevados. Alguns 

criticam e outros trabalham. Assim a humanidade vai caminhando. Obrigado.” A seguir, faz 

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

Primeiramente concordo com o vereador Carlão. Não há necessidade desse estardalhaço. É 

importante notar como os vereadores da situação se posicionam frente a um problema. A 

administração não enfrenta nenhum tipo de desavença. Melhor de tudo isso é quando um 

prefeito se posiciona junto com a situação. Compreende e verifica aquilo que está 

acontecendo e não tem vergonha de voltar para alterar. Todos os 7 vereadores estiveram 

presentes junto ao prefeito solicitando a mesma situação. Agora, não podemos esquecer, na 

verdade, do fundo que realmente vinha dessa desafetação. Seria a construção de 114 

unidades habitacionais. Hoje a população de Itapira carece de unidades habitacionais. 

Temos um problema em relação as áreas que podem ser construídas. A busca é continua. 

Obviamente não foi o local adequado. O prefeito entendeu isso e revogou a situação. O 

problema foi resolvido. É assim que a nossa administração e os vereadores da base 

trabalham. Queria salientar ao Dr. Pedro sobre o refeitório. Foi gasto 1,5 milhões. São R$ 

500.000,00 em equipamentos e o restante em reformas. Queria fazer uma análise para que a 

população e os vereadores tenham noção: Hoje o Hospital Municipal serve 800 refeições 

diárias. Em 2012 servia apenas 271 refeições diárias. Isso resultava em 8.000 refeições no 

mês. Atualmente são 23.500 refeições. Isso é sinal de que a população está sendo mais bem 

atendida ou a cidade cresceu em 300% em um período de 3 anos? Para mim o que faltava 

era o cuidado real para com a população. Falando em cuidado para com a população, no 

último sábado tivemos o dia D contra a dengue. Estamos em uma situação sob controle. Os 

trabalhos estão sendo feitos efetivamente. Há novidades para o setor da dengue. Compra de 

equipamentos importantes serão anunciados em breve. Isso mostra o trabalho sério que a 

Prefeitura vem fazendo, senhor presidente. O trabalho é no dia a dia e não apenas nas 

pontualidades. O trabalho vem sendo feito pela administração Paganini. Você pega o 

Hospital Municipal desde a remodelação do 3º andar, a estrutura externa e a reforma da 

cozinha. No setor de Obras e Planejamento temos os projetos em trabalho contínuo. Existe 



a busca de dinheiro fora da cidade. Tristemente devemos falar de situações ruins. Vamos 

falar da crise. Tivemos uma péssima notícia para Itapira. O Ministério da Saúde, por meio 

de uma portaria, veio dizer aos municípios sobre o corte do repasse de 50% do teto de 

média e alta complexidade. Para vocês terem uma noção em dezembro vamos deixar de 

receber por volta de R$ 400.000,00 para a Saúde. O reflexo é obvio. Será refletido no 

cidadão itapirense. Vamos sofrer com essa situação. Avisaram que o PAB variável não virá. 

Já falei nesta Casa há pouco tempo que o Governo Federal não vai pagar o PMAQ. Mesmo 

assim, senhores, a nossa administração continua trabalhando. 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. Esgotado o tempo regimental do Pequeno 

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

Presidente solicita ao Sr. Vereador 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 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de Novembro de 2015. A 

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

todos. Com relação a ata anterior, senhor presidente, acho que é a primeira retificação que é 

feita de uma votação ao longo desse quase fim de legislatura. É a primeira vez. Vou 

retificar o voto que dei na semana passada me fundamentando no decreto que o prefeito fez 

na sexta feira falando que desafetaria o campo do José Secchi porque a Secretaria de 

Esportes não estava utilizando. Então, vou retirar o voto de congratulação com o Secretário 

de Esportes. Vou votar contrário me baseando na decisão e na fundamentação do decreto 

do prefeito. Ele fala que está desafetando o campo do José Secchi porque o mesmo não está 

sendo utilizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Então, não poderia ser incoerente em 

dar um voto de congratulação e na sexta feira o prefeito fazer um decreto desafetando uma 

área esportiva. Que fique registrado nos anais dessa Casa a retificação de meu voto. Estou 

retirando o voto de congratulação e estou votando contrário a matéria direcionada ao 

Secretário de Esportes. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Requeiro que o assessor legislativo da Casa 

verifique a legalidade de tal solicitação vinda do nobre vereador. Senhor assessor 

legislativo, ele quis retificar o voto. Acredito e compreendo que o Regimento Interno diz 

que não podemos mudar o voto. Então, senhor, leia o Regimento Interno. É antirregimental. 

O senhor vai até aquela tribuna e diz absurdos onde a população é obrigada a ouvir. 

Portanto, leia o Regimento Interno, vereador. Obrigado.” A seguir, o Sr. presidente coloca 

em votação a Ata da 38ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

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

Novembro 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 outubro/2015. Autoria. 

Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais 

Ofícios, o Sr. Presidente passa a leitura do Parecer a Biografia do Sr. Dr. Marcos da Costa. 



3º) PARECER nº. 131/2015.- ASSUNTO: BIOGRAFIA DO ILUSTRE ADVOGADO 

E PRESIDENTE DA OAB/SP, DR. MARCOS DA COSTA. A Comissão de Ética, que a 

este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do 

excelentíssimo advogado e Presidente da OAB/SP Dr. Marcos da Costa, apresentado nesta 

Comissão pela nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de apresentação do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2015, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. 

Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação 

da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 

prestados ao Município de Itapira pelo Dr. Marcos da Costa. Dr. Marcos da Costa, é 

advogado formado em 1986 pela FMU, com especialização em Direito Empresarial pela 

Universidade Mackenzie. Foi professor da FGV em programa de educação continuada. Foi 

eleito Presidente da OAB/SP em 2012, tendo assumido o cargo em 01 de janeiro de 2013, 

com 59.770 votos, cujo mandato vai até 31 de dezembro de 2015, tendo copado ainda, em 

outras oportunidades os caros de Diretor Tesoureiro e Vice-Presidente da OAB/SP. Sua 

vasta carreira de advogado e seu trabalho à frente da OAB/SP, tendo contribuído para a 

reforma e a ampliação do prédio do Fórum, e na criação da 3º Vara Civil de Itapira, o 

credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 

Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2015. É este o 

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

Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Parecer passamos ao Projeto de Decreto Legislativo. 4º) Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 008/2015.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 

Itapirense ao excelentíssimo e renomado advogado e Presidente da OAB/SP Dr. Marcos da 

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

Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não 

havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos 

de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0095/2015.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 

apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a rua de acesso ao 

loteamento de Chácaras, localizado na estrada municipal Altino Mantelato, no bairro do 

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

Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Projeto 

de Lei nº. 0096/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a cessão de imóvel em comodato à Igreja 

Evangélica Pentecostal Fonte de Missões. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0097/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a cessão de imóvel em comodato à ASPI - Associação dos Piscicultores de Itapira. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais 

Projetos Lei passamos às Emendas. 8º) Emenda Aditiva de nº. 001/2015 ao Projeto de 

Lei nº 94/2015.- Carlos Aparecido Jamarino . Autoria: Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. Não havendo mais 

Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos 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. 

00383/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcílio Vicente do Prado Sobrinho. 

Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. Carlos 

Aparecido Jamarino DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00384/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Claudinéia Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

da Rocha Carvalho - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00385/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Delcídio Manoel Batista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 12º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00386/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adelino José Pereira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00387/2015.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Benedita Silva Araújo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de 

Pesar nº. 00388/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacyr Rabechi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 

15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00389/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Maria Helena de Fátima Martins. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

Novembro 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. 16º) 

Requerimento nº. 00424/2015.- Oficiar o Deputado Estadual José Antônio Barros 

Munhoz, para que desenvolva gestão junto ao Governo do Estado, visando a reforma de 

duas pontes na vicinal "José Rocha Carvalho". Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 17º) Requerimento 

nº. 00425/2015.- Voto de Congratulação com o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, 

Prof. Luiz Domingues, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 08 

de Novembro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO POR 

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

da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00426/2015.- Requer oficiar a 



Mesa Diretora da Câmara, quanto a possibilidade de suspensão da compra de um veículo 

0km para uso do Legislativo Municipal. Autoria. Rafael Donizete Lopes. César Augusto da 

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

discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

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

19º) Requerimento nº. 00427/2015.- Voto de Congratulação com a empresária e 

benemérita Sra. Carmen Ruete de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 07 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

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

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00428/2015.- Voto de Congratulação com a Dra. Hélia Regina Pichottano, pelo transcurso 

de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento 

nº. 00429/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00430/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Clorinda Dini, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado dia 23 de Outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 23º) Requerimento 

nº. 00431/2015.- Voto de Congratulação com o triatleta itapirense Rodrigo Altafini, pela 

brilhante participação no Campeonato Mundial de XTerra, em Mauí, no Havaí. Autoria. 

Maurício Cassimiro de Lima. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de 

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

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00432/2015.- Congratulação com o 

estimado casal Sr. Augusto Salvio Fepippe e Sra. Odila Martucci Felippe, pelas 

comemorações de 55 anos de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00433/2015.- Requer oficiar a Secretaria Municipal de Educação, 

solicitando informações quanto as escolas e creches municipais que possuem sistema de 

controle de combate a incêndio. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Peço o apoio de todos os 

vereadores. É de suma importância para que tenhamos ciência e para que possamos correr 

atrás das escolas que não tem o combate a incêndios através de recursos do Governo 

Federal. Sabemos que os recursos estão escassos, mas ainda há tempo. O Deputado 

Estadual Fernando Capez estará devolvendo ao Governo Federal um bom dinheiro. Esse 

dinheiro pode ser mais bem distribuído. Vamos correr atrás de recursos. Devemos saber 

quantas escolas possuem esse tipo de recurso. Outra situação que devemos saber é se a 

Prefeitura possui algum projeto nesse sentido. Quantos brigadistas as escolas possuem? 

Como é feito o treinamento com as crianças e os professores? São questionamentos que 



merecem respostas. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Juliano Feliciano 

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

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

Carvalho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00434/2015.- Oficiar à Direção da Intervias 

e a Prefeitura Municipal, objetivando a realização de melhorias no acesso ao Condomínio 

Julieta, na SP-352. Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, pela ordem, o vereador 

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

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

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00435/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Sebastião de Souza, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 28º) Requerimento 

nº. 00436/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Virgínia de Oliveira, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 02 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 29º) Requerimento nº. 00437/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Leonor 

Campanini Marcatti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 05 de 

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

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

da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00438/2015.- Voto de 

Congratulação com o ex-vereador, Sr. Luiz Martinho Stringuetti, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 31º) Requerimento 

nº. 00439/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Mariazinha Fracarolli Rizola, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 04 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 32º) Requerimento nº. 00440/2015.- Voto de Congratulação com a direção e 

funcionários da Rádio Clube de Itapira, pelos 65 anos de fundação. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Gostaria de parabenizar os funcionários e diretores. No início dos trabalhos dessa emissora 

os sócios proprietários eram os Srs. Luiz Norberto da Fonseca, Comendador Virgolino de 

Oliveira, Dr. Anísio Simões e Dr. José de Souza Ferreira. No passado a torre de 

transmissão foi construída na Usina Virgolino de Oliveira. Parabéns a todos. Obrigado.” 

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

10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 33º) Requerimento 

nº. 00441/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a indicação n° 185/13, que 

sugere a substituição de uma ponte de madeira por ponte metálica sobre o ribeirão da 

Penha, que liga o bairro Della Rocha III ao Humberto Carlos Passarela. Autoria. Marcos 

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

SILVA: “Aprovamos indicações quando as mesmas passavam por votação. Até a presente 



data a municipalidade não fez nada. Ela não nos enviou informações e a população não 

sabe como está. Está faltando madeira. Já que não dá para fazer a estrutura metálica devido 

à falta de dinheiro, acredito que a compra de madeira pode ser uma opção. Então, 

presidente, gostaria que o prefeito autorizasse melhorias na ponte. Essa ponte é para a 

população itapirense. Muitos transitam pela localidade. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o 

vereador Carlos Aparecido Jamarino manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

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

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 

00442/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito, para que determine ao Departamento de 

Trânsito, estudos visando a melhoria do trânsito da Rua Alfredo Bueno, no Cubatão. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00443/2015.- Moção de Louvor com funcionários e 

Juízes de Direito da Comarca, Dra. Hélia Regina Pichotano e Dr. Pedro Rebelo Bertolini, 

pela brilhante cerimônia em homenagem ao patrono do Fórum local, o juiz Dr. Manoel 

Augusto Ornellas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

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

da Rocha Carvalho - Presidente. 36º) Indicação nº. 00296/2015.- Sugere manutenção de 

guias e sarjetas na Rua Vila Lobos, nº 917. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: 

AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00297/2015.- Sugere 

ao Sr. prefeito, que determine ao SAAE, que refaça a calçada na Rua Vila Lobos, defronte 

o nº 917. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00298/2015.- Sugere instalação de redutor 

de velocidade na estrada que dá acesso a Fuminas, no bairro dos Macucos. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

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

39º) Indicação nº. 00299/2015.- Sugere instalação de playground no bairro Santo 

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

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00300/2015.- Sugere execução de 

roçagem e retirada de entulho do Conjunto Habitacional São Judas Tadeu. Autoria. Marcos 

Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador 

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

41º) Indicação nº. 00301/2015.- Sugere construção de bueiros na Rua Francisco Rogatto, 

no bairro Santo Expedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. 

a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00302/2015.- Sugere 

instalação de playground nas proximidades da ponte existente na Rua Eugênio Consorti, 

próximo ao nº 166, no Humberto Carlos Passarella. Autoria. Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 

00303/2015.- Sugere recapeamento asfáltico na Rua Juvenal Zago (Vila Zago), no bairro da 



Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro 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: 44º) Sociedade Brasileira de 

Administração Municipal.- Curso Vedações à Administração Pública no ano eleitoral 

(Eleições 2016). DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Secretaria Municipal 

de Saúde de Itapira: Comemoração aos 30 anos da implantação do Serviço de 

Odontologia no município de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 46º) DER: 

Resposta em atenção aos ofícios nº 07/2015 e 03/2015. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro 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 nº 

0090/2015.- Dispõe sobre denominação de espaço de conveniência infantil implantado na 

Praça Ana Vieira em Eleutério. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum 

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

Projeto de Lei nº 90/2015 . Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 

ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 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 90/2015. Aprovado em segunda 

votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Novembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00399/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do 8º Festival Sertanejo 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 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00422/2015.- Voto de Congratulação com a família do ex 

Prefeito Antônio Caio, pelo transcurso do centenário de seu nascimento. 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 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 00423/2015.- Voto de 

Congratulação com o empresário José Roberto Andrade, pelo sucesso e brilhantismo do 

lançamento oficial da nova linha de cosméticos Hobety. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

única votação o Requerimento nº. 423/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 



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

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

Requerimento nº 00426/2015.- Requer oficiar a Mesa Diretora da Câmara, quanto a 

possibilidade de suspensão da compra de um veículo 0km para uso do Legislativo 

Municipal. Autoria: Rafael Donizete Lopes. César Augusto da Silva. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos. Gostaria 

de parabenizar o vereador Rafael pela elaboração desse requerimento. Realmente o 

momento não é oportuno. Os vereadores se reuniram e todos se demonstraram contra. 

Graças ao seu requerimento os olhos dos demais vereadores foram abertos. Realmente o 

momento não é oportuno. Esse presidente sempre foi democrático e jamais vai fazer 

alguma coisa em conflito com os demais vereadores. O Carlos Jamarino se demonstrou 

contrário, além dos demais vereadores. Podem ter certeza que fui eleito por todos vocês. 

Obtive os 10 votos. Somente vamos tomar uma atitude diante da aprovação da maioria 

desta Casa. Poderia ter solicitado vistas da matéria. Gostaria que a matéria fosse votada no 

dia de hoje porque amanhã será a licitação. Para termos armamentos positivos em nossas 

mãos, peço a aprovação de todos os vereadores. Desse modo, o jurídico da Casa vai anexar 

a matéria junto ao processo licitatório. Parabenizo o Dr. Rafael e a bancada da situação. 

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

“Boa noite a todos. No final de semana estive conversando com o vereador César. 

Havíamos conversado com alguns vereadores da situação. Falo para vossa excelência que 

não tivemos a possibilidade de conversar com todos. Entendemos que o momento não é 

oportuno. Se é um momento de restrição, acho que não seria coerente assumirmos esse 

compromisso junto a Mesa Diretora. Gostaria de agradecer aos demais vereadores. Tive a 

oportunidade de votar no senhor para presidente. Já tive a oportunidade de conversar com 

vossa excelência. Vossa excelência deu um passo para frente. Os dez vereadores tiveram o 

bom senso de analisar e tomar essa decisão. Sabíamos que a decisão de vossa excelência 

seria a decisão dos dez vereadores. É questão de demonstrar não somente a simplicidade, 

mas também a grandeza do passo de vossa excelência. É uma decisão dos vereadores. 

Contamos com a pertinência e a sensibilidade de vossa excelência. Obrigado.” A seguir, faz 

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

todos. Sendo integrante da Mesa Diretora, senhor presidente, a assinatura partia de mim e 

do Dr. Pedro. Se os demais vereadores não quisessem e nós aceitássemos, acredito que 

compraríamos o carro. Devido à crise e a democracia desta Casa, acredito que não é o 

momento da compra desse veículo. Estamos necessitando de veículo? Sim, pois o Fiesta 

está ruim. Existem algumas coisas para fazer. Existe a necessidade de compra, mas não 

vamos comprar. Queria dizer que não concordei para a compra desse veículo. A caneta está 

em nossas mãos para assinar, mas não vamos assinar. Obrigado.” A seguir, faz uso da 

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

parabenizar o senhor presidente pela votação. No momento em que solicitei o 

encaminhamento para a Ordem do Dia seria para discutirmos a situação. Como todos já 

disseram anteriormente, o momento não é oportuno. Infelizmente a crise está afetando o 

nosso país. Esse dinheiro pode ser utilizado de outra forma. Parabenizo o senhor 

novamente. Vou assinar o requerimento. É uma matéria que visa o melhor para a população 

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



Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 426/2015. Aprovado por 

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

Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00431/2015.- Voto de Congratulação com o 

triatleta itapirense Rodrigo Altafini, pela brilhante participação no Campeonato Mundial de 

XTerra, em Mauí, no Havaí. Autoria: Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00433/2015.- Requer oficiar a Secretaria 

Municipal de Educação, solicitando informações quanto às escolas e creches municipais 

que possuem sistema de controle de combate a incêndio. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

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

Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00434/2015.- Oficiar à Direção da 

Intervias e a Prefeitura Municipal, objetivando a realização de melhorias no acesso ao 

Condomínio Julieta, na SP-352. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM 

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

Antonio Caio", aos 10 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) 

Em única discussão o Requerimento nº 00441/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações 

sobre a indicação n° 185/13, que sugere a substituição de uma ponte de madeira por ponte 

metálica sobre o ribeirão da Penha, que liga o bairro Della Rocha III ao Humberto Carlos 

Passarela. Autoria: Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: COM VISTAS AO 

VEREADOR MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

10 de Novembro 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. 


