
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 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. A seguir, o Sr. Presidente suspende o Pequeno 

Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os 

vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao ex-vereador Sr. Antonio 

Carlos Setti. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos. Nesta noite dirijo uma homenagem ao ex-vereador Sr. 

Antonio Carlos Setti. Venho a esta tribuna para lamentar o falecimento de uma pessoa que 

também trabalhou e fez jus ao seu cargo. O Sr. Setti foi eleito vereador no ano de 1968 e 

atuou na 6ª Legislatura que compreende de 1969 a 1972. Depois disso disputou mais três 

vezes o cargo maior do Executivo. Em 2000 voltou a disputar uma cadeira no Legislativo 

Itapirense. O Setti tinha como profissão a contabilidade e a advocacia. Por muitos anos 

trabalhou em seu escritório de contabilidade. A sua atuação política se deu ao trabalho 

junto às comunidades mais carentes, principalmente a de Barão Ataliba Nogueira. Ele e sua 

esposa eram proprietários da Fazenda Francisca. Muito ajudou a população desta cidade. 

Cabe ressaltar que também ocupou o cargo de presidente do Rotary Club nos anos de 1971 

e 1972. O Setti trabalhou muito no sentido da fundação da APAE. É uma entidade muito 

importante para os itapirenses. Deixou uma linda história em nossa cidade. Foram muitos 

feitos em prol da boa causa. Deixo registrada essa singela homenagem aos seus familiares. 

Ele tinha 81 anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria Amélia Cunha Setti. Obrigado.” Não 

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

os trabalhos até às 20:30. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, 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 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Novembro de 

2015. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 24 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 Projetos de Lei. 2º) Projeto de Lei nº. 

00100/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores às entidades do Município de Itapira. A seguir, pela ordem, o 

Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 

presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje 

a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 



Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00101/2015.- Em que o Sr. José Natalino Paganini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores à Entidade do Município de Itapira. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00102/2015.- Em que o Sr. José 

Natalino Paganini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

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

Lira Itapirense. A seguir, pela ordem, o Vereador Maurício Cassimiro de Lima requer e a 

Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 

posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos 

às Emendas. 5º) Emenda Modificativa de nº. 001/2015 ao Projeto de Lei nº 94/2015.- 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Autoria: 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. Não havendo mais Emendas, o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 6º) 

PARECER nº. 136/2015.- Ao Projeto de Lei nº 98/2015.- 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 98/2015, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo, que "Excepciona desmembramento em condições e prazo que 

menciona.", 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Presidente. 7º) PARECER nº. 137/2015.- Ao Projeto de Lei nº 

99/2015.- 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 

99/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera os incisos I e II, do artigo 2º 

e acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º, da Lei 4.721, de 18 de março de 2011", 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 8º) PARECER nº. 138/2015/2015.- Ao Projeto de Lei nº 100/2015.- 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 100/2015, 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar. sob 

forma de Subvenção Social, valores às entidades do 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 DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 9º) PARECER nº. 

139/2015/2015.- Ao Projeto de Lei nº 101/2015.- 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 101/2015, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores à 

Entidade do 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 DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 

2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 10º) PARECER nº. 140/2015.- Ao 

Projeto de Lei nº 102/2015.- 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 102/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 

Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Banda Lira Itapirense", 

após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar 

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

que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Novembro 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. 11º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00405/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Carlos Sette. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

Pesar nº. 00406/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Armindo Mogi. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 



13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00407/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Antônio Marques. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00408/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Antônio da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 15º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00409/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Aparecida 

da Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00410/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Antenor Rabelo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

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

Voto de Pesar nº. 00411/2015.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Conceição 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00412/2015.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Francisco de Assis Camilo, mais conhecido como Ico. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 19º) Requerimento nº. 00462/2015.- Congratulação com o 

estimado casal Sr. José Aparecido de Souza e Sra. Maria de Souza, pela comemoração de 

39 anos de casamento, celebrado dia 07 de Novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 

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

oportunidade queria parabenizar o casal. São servidores públicos aposentados. Agradeço o 

exemplo que passam a todos através dessa união duradoura. Parabéns.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00463/2015.- Congratulação com o poeta, escritor e ambientalista Almir Carulla, pelo 

recebimento do diploma "Santos Dumont", conferido pela FALASP. Autoria. Décio Da 

Rocha Carvalho. Joílson Batista Militão da Silva DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00464/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Maria Helena Francisco, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado dia 25 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00465/2015.- Oficiar o Presidente da FIESP, Sr. Paulo Antônio Skaf, para que disponibilize 

um veículo para transporte de alunos que residem longe da unidade do SESI de Itapira. 

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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00466/2015.- Voto de Congratulação com a 

Srta. Suzana Mantuan Riberti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 

dia 23 de novembro. Autoria. Maurício Cassimiro de Lima. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00467/2015.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Ivanira Fracaroli Cerutti, pelo transcurso de seu aniversário de 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00468/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Martha Galdi Ziliotto, pelo 

transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de novembro. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 26º) Requerimento nº. 00469/2015.- Voto de Congratulação com a Sra. 

Josephina Braga, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 27º) Requerimento nº. 00470/2015.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Antônio Sartori, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, 

celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00471/2015.- Voto de Congratulação com o ilustre e renomado advogado Dr. Thomaz 

Antônio de Moraes, e demais membros da diretoria da OAB de Itapira, eleitos para o 

triênio 2016/2018. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 29º) Requerimento nº. 00472/2015.- Voto de 

Congratulação com o escritor e jornalista itapirense Thiago de Menezes, pelo lançamento 

de três novos livros de sua autoria no Rio de Janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 30º) Requerimento 

nº. 00473/2015.- Voto de Congratulação com o Prof. José Ricardo Rocha Bandeira, pelo 

seu ingresso como Membro Honorário da Academia de Letras "Menotti Del Picchia". 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Presidente. 31º) Requerimento nº. 00474/2015.- Voto de Congratulação com o Cônsul 

Honorário do Chile, Sr. Luis Fernando Del Valle, pelo seu ingresso como Membro 

Honorário da Academia de Letras Menotti Del Picchia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

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

24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 32º) Requerimento 

nº. 00475/2015.- Voto de Congratulação com o funcionário público, jornalista, palestrante 

e agora escritor itapirense Glauco Antônio Lauri, pelo lançamento do livro "Enxergando 



com o Coração". Autoria. Carlos Aparecido Jamarino. 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 24 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 

00476/2015.- Requer do Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Esportes, informações sobre 

quando será feita a reforma da piscina pública "Paulo César Cescon", localizada no Centro 

de Lazer "Hideraldo Luis Bellini". Autoria. Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso da 

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

requerimento vem ao encontro de uma indicação. O prefeito não nos informou o andamento 

da solicitação. No passado havia hidroginástica para as pessoas da terceira idade. Desde o 

ano de 2013 encontra-se fechado. É uma situação que poderia ser colocada em prática. 

Apenas uma piscina pública para uma cidade de 70 mil habitantes é pouco. Peço o apoio de 

todos os vereadores. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 476/2015. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Estive em contato com o Secretário de Esportes e o mesmo me 

informou que está em processo de reformas. Inclusive, os motores e as bombas foram 

comprados. Estão consertando um vazamento que está presente há anos. É uma questão de 

tempo. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Votei favorável a matéria. Acho importante a população receber esse tipo de 

benefício. A justificativa do iminente líder do prefeito... Passaram-se três anos de 

administração e não acharam os problemas até hoje. Certamente a população vai esperar 

muito tempo para usufruir da piscina. É lamentável. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer os vereadores César e 

Rafael por votarem favorável a matéria. Esse requerimento foi elaborado baseado na 

solicitação da população. A população dos bairros adjacentes ao lazer clama por esse 

benefício. Desde 2013 estão tentando achar o vazamento. Espero que achem o mais breve 

possível. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

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

00477/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do 

diretor Paulo Marcos Zelante, pelos 30 anos do Serviço Municipal de Odontologia. 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 35º) Requerimento nº. 00478/2015.- Congratulação com o estimado casal Sr. 

Eurídes João Cavenaghi e Sra. Maria Ap. Sartori Cavenaghi, pela comemoração de 60 anos 

de casamento, celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00479/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

convidando-o para dar esclarecimentos sobre a atual situação do aterro sanitário. Autoria. 

Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Estamos muito preocupados em relação a parte ambiental do 



aterro sanitário. Não é de hoje que esse tipo de problema vem se arrastando. Matérias 

jornalísticas nos deixaram muito preocupados com relação a atual situação do aterro. 

Chorume a céu aberto, lixo exposto, dentre outros problemas. Acho que seria importante 

abrirmos uma discussão com a pasta competente a fim de solucionar o problema. 

Observamos muitas reclamações em relação ao aumento de animais peçonhentos no Barão. 

Talvez seja a proximidade e a situação do aterro. Existe um convênio com o CISBRA. 

Discutimos a situação em vários fóruns no passado. Fui até mesmo delegado representante 

do município de Itapira. É preocupante. O Carula está nesta Casa e sabe do que estou 

dizendo. Obrigado.” 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha 

Carvalho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00480/2015.- Requer oficiar a direção da 

empresa Ideais, responsável pela terceirização do Pronto Socorro do HM, para que 

apresente guias e comprovantes de recolhimento de impostos municipais, estaduais e 

federais. Autoria. Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00481/2015.- Congratulação com 

o estimado casal Sr. Dario Vicentini e Sra. Dalva Bellini Vicentini, pela comemoração de 

Bodas de Ouro, celebrada recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

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

00482/2015.- Voto de Congratulação com o Sr. Natalino Avelino de Toledo, mais 

conhecido como Nêgo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 24 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 40º) Requerimento nº. 00483/2015.- Voto de 

Congratulação com a empresária Sra. Leila Aparecida Buzana de Souza, pelo transcurso de 

seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de novembro. Autoria. Carlos Alberto 

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

Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho - Presidente. 41º) 

Requerimento nº. 00484/2015.- Voto de Congratulação com a empresária Sra. Maria 

Antônia Manara Bittar, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 08 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho - Presidente. 42º) Indicação nº. 00311/2015.- Sugere melhorias no 

escadão de acesso à Rua Santa Terezinha e Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, bairro 

dos Prados. Autoria. Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: AO SR. PREFEITO 

MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da 

Rocha Carvalho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00312/2015.- Sugere reforma da piscina 

"Paulo César Cescon", no Centro de Lazer "Hideraldo Luis Bellini". Autoria. Marcos Paulo 

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

Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 44º) 

Indicação nº. 00313/2015.- Sugere implantação de redutor de velocidade, tipo lombada, na 

Rua Paraná, próximo ao numeral 127, no Jardim Bonfim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 45º) Indicação nº. 

00314/2015.- Sugere construção de galerias e bueiros para escoamento de água pluvial na 

estrada "Osvalter Crico", acesso aos bairros Córrego do Coxo e Cardosos. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 24 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: 46º) Deputado Enio Tatto: Votos de congratulações devido ao 

transcurso de mais um aniversário do município de Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 47º) Banda Lira: Apresentação de encerramento do Projeto Viva Música 

conforme programação em anexo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 24 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 0095/2015.- 

Denomina a rua de acesso ao loteamento de Chácaras, localizado na estrada municipal 

Altino Mantelato, no bairro do Gravi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais 

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

votação o Projeto de Lei nº 95/2015. 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 95/2015. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 2º) 

Em primeira discussão o / Em única discussão o Projeto de Lei nº 0098/2015.- Excepciona 

desmembramento em condições e prazo que menciona. 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 98/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

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

Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 3º) Em 

primeira discussão o / Em única discussão o Projeto de Lei nº 0099/2015.- Altera os 

incisos I e II, do artigo 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 4º, da Lei 4.721, de 18 de 

março de 2011. Autoria: José Natalino Paganini. A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva requer e a Casa rejeita, menos três votos dos Vereadores Srs. 

César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, vistas da 

matéria. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Vamos ver o que o artigo 47º da LOMI diz a respeito. “Artigo 47 - O Prefeito 

poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. § 1° - Solicitada a 

urgência, a Câmara deverá se manifestar em até quarenta e cinco (45) dias, sobre a 

proposição, contados da data em que for feita a solicitação: a) as matérias consideradas de 



urgência terão de ser justificadas; b) nenhuma matéria poderá ser lida, discutida e votada na 

mesma sessão, excetuados os Projetos de Lei que se tratarem de convênios com entidades 

estatais, assim como suplementação e abertura de créditos, a requerimento aprovado por 

maioria absoluta dos membros da Casa. (Texto Emenda nº 16, de Set/2005). § 2° - 

Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a 

proposição incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais proposições para que se 

ultime a votação. § 3° - O prazo do Parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara 

nem se aplica aos projetos de lei complementar.” Em nenhum momento o artigo 47º fala 

sobre alteração de cessão de comodato com empresas privadas. Peço para que os trâmites 

legais sejam seguidos. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

RAFAEL DONIZETE LOPES: “Interpreto da seguinte forma: Deve ser justificado o fato 

de ter o artigo 47º no projeto. O levantamento do vereador é pertinente. O artigo 47º possui 

algumas situações. Ceder um terreno da municipalidade não necessita do artigo 47º. 

Devemos interpretar o artigo 47º nesse sentido. Não é convênio ou verba. É claro o artigo 

47º. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente, gostaria de esclarecer a situação aos nobres 

vereadores. Esse projeto está tramitando nesta Casa há mais de uma semana. Está longe de 

ser votado no apagar das luzes. Ninguém está fora do Regimento. O senhor não observou o 

projeto na semana passada? O projeto deu entrada, passou pelas comissões, seguiu seus 

trâmites corretos e está voltando. A dúvida que se paira no momento deve ser sobre a vistas 

ao projeto. Ninguém está colocando velocidade ou querendo votar no pagar das luzes. 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Esse projeto de lei vem desde 2011. A empresa não cumpriu as 

exigências do projeto. Como posso votar novamente se a empresa não cumpriu as 

exigências? Quando as exigências não são cumpridas o projeto acaba vindo para a 

municipalidade. Para novamente dar validade ao projeto, acredito que a lei deve ser 

revogada. Caso não seja feita essa situação, vamos abrir precedentes a outras empresas. A 

empresa Art. Móveis pode servir de exemplo. Outras empresas podem alegar que não estão 

conseguindo cumprir as exigências e poderão solicitar alteração. Então, presidente, solicitei 

vistas para tentarmos conversar sobre esse quesito. O projeto não entrou hoje. O trâmite 

legal dos projetos demora 15 dias. Quando o parecer favorável é exarado o projeto deve 

entrar na Ordem do Dia da próxima sessão. O pedido de vistas deveria ser acatado. Caso 

optem pela legalidade ao projeto, acredito que qualquer cidadão itapirense poderá fazer 

uma representação. Ficaria muito feio para a Câmara Municipal caso o projeto fosse 

embargado. O mais correto seria a municipalidade revogar a lei e logo em seguida criar 

outra lei. Os critérios poderão ser expostos no projeto. No passado não estávamos em crise. 

Todos apresentaram suas propostas. Caso esperarmos o vencimento do prazo para alterar a 

lei, acredito que não estaremos dando o mesmo critério que foi dado para outras empresas. 

Vim a esta tribuna para justificar a minha solicitação de vistas. Devemos analisar 

profundamente o projeto a fim de não sermos prejudicados no futuro. É triste vetar uma lei 

aprovada. Os trâmites legais devem ser seguidos. Não pode acontecer igual aconteceu com 

a UIPA. Devemos analisar para não colocarmos a empresa em cheque. Gostaria que o 

trâmite legal do Regimento fosse seguido. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova, menos três votos dos 



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

Silva, a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, 

após verificação de quórum, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA: “Boa noite a todos. Primeiramente queria salientar que possuímos um 

Regimento nesta Casa. Frequentemente todos os vereadores devem fazer a leitura. Já tinha 

lido sobre essa situação na Casa. Por esse motivo solicitei uma questão de ordem. O artigo 

47º da Lei Orgânica do Município diz o seguinte: “O prefeito poderá solicitar urgência para 

a apreciação de projetos de sua iniciativa.” É compreensível o português. Depois tem suas 

outras prerrogativas, inclusive dizendo a respeito de votação na mesma sessão. Por 

exemplo: “Excetuados os projetos de lei que tratem de convênios com entidades...” Existem 

suas exceções, porém, o artigo 47º que solicita urgência na apreciação é desde que seja de 

iniciativa do prefeito. Dentro do Regimento Interno da Casa, mais especificamente o artigo 

89º, fala o seguinte: “Quanto a competência de decidi-los, os requerimentos são: 

Requerimento de vista.” Dentro de seu parágrafo 2º: “Serão de definição do plenário vistas 

de matéria considerada de regime de urgência.” O que quero dizer nesta Casa é que o artigo 

47º existiu e tramitou em mais de uma sessão conforme manda a parte regimental. A vista 

tem que ser votada pelo artigo 89º, parágrafo II, inciso J. Então, ninguém atropelou nada. 

Estamos seguindo o Regimento. A opinião sobre a prorrogação é de caráter individual. 

Particularmente, sou favorável. Fica a critério de cada vereador. Se o senhor é contra a 

Bertini, Dr. Rafael, tudo bem. É da alçada do vereador optar pelo sim ou pelo não. Somente 

quero dizer que não há nenhum tipo de atropelamento do Regimento Interno ou da LOMI. 

Fica a critério dos vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Na semana passada toquei 

nesse assunto. Discutimos e a tendência é fazer política, jogar um contra o outro e não se 

discutir a situação. Apesar de imaginarem que votamos de acordo com a bancada do amém, 

gostaria de dizer que existiu, através da empresa, um processo administrativo solicitando a 

situação. Ninguém é contra nenhuma empresa. Ninguém é contra. Ocorre que houve um 

processo por parte da empresa solicitando essa situação. Também houve um processo da 

Secretaria de Negócios Jurídicos exarando o parecer favorável. Ninguém é técnico o 

suficiente para dizer que isso está correto ou errado. É uma situação que foi baseada no 

relatório da Secretaria de Negócios Jurídicos. Ninguém está brincando... Aparte concedido 

ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Inclusive, existe o parecer do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico. Não é um posicionamento estrito do lado do governo ou não. 

Estamos do lado da empresa, na qual solicitou ao Conselho Municipal um posicionamento. 

É uma empresa constituída há muito anos em nossa cidade... Continuando o orador: A 

empresa requereu uma dilatação nesse prazo e uma adequação nesse projeto para que 

dentro do próximo prazo ela possa estabelecer número de faturamento, além de número de 

empregados. Devemos dar um voto de confiança. Pelo amor de Deus, pessoal. Obrigado.” 

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

todos. Necessitamos discutir e fazer uma análise dessa matéria porque temos dois 

vereadores nesta Casa que aprovaram o projeto em março de 2011. Seria o Carlinhos 

Sartori e o Décio da Rocha Carvalho. Baseado nessa lei, caso não houvesse em 36 meses 

aquilo que estava sendo votado na doação da área, a mesma voltaria para a municipalidade. 

Expirou-se o prazo em março de 2014. Então, o fato de ter ou não o aval do CONDEC e da 



Secretaria de Negócios Jurídicos... Temos o direito de conversar e discutir. O que deveria 

ter sido feito nesse projeto era a revogação da lei e o prefeito ter enviado um projeto novo. 

Então, devemos analisar nesse sentido. Ninguém está jogando pedra na administração ou 

questionando a empresa A ou B. Devemos fazer dentro de nossas obrigações. É nesse 

sentido. Pude ir atrás de algumas informações durante a semana e surgiram dúvidas nesse 

sentido. A lei deveria ter sido revogada. O prefeito está se baseando em uma lei sobre outra 

lei. Não podemos deixar de discutir essa situação. Abre-se uma enorme discussão. A 

discussão é no sentido da legalidade e constitucionalidade do projeto. Não é intenção desse 

vereador e muito menos do Marcos Paulo querer gerar qualquer entrave para que a empresa 

não possa produzir mais. O fato do prefeito pedir urgência na matéria não isenta os 

vereadores de discutir. Estamos nesta Casa para abrir uma discussão. É nesse sentido. O 

prazo era março de 2014. Não podemos votar uma lei que não foi cumprida. Oito 

vereadores não tem nada a ver com o que estamos discutindo. O Décio e o Carlinhos 

sabem... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino: Existe uma 

observação no projeto dizendo que o prazo é após a escritura estabelecida. Esse prazo pode 

ter sido dilatado. Estamos apoiando baseados no relatório da Secretaria de Negócios 

Jurídicos... Continuando o orador: Fico imensamente agradecido, mas se há dúvidas de 

vossa excelência com relação a própria assinatura, acredito que você não pode votar isso. 

Devemos ter certeza. O senhor é da base e não sabe. Como vamos votar o projeto? Em 

minha opinião, uma solicitação de adiamento deveria ser acatada. Vamos atropelar mais 

uma semana? Ficou-se desde 2011 até a data de hoje. O que muda em uma semana? Muda 

muita coisa. Foi o que o vereador Marcos Paulo disse anteriormente. A lei deveria ser 

vetada e um novo projeto deveria ser enviado a esta Casa. Aí sim vamos prejudicar a 

empresa que poderia, no futuro, tomar as medidas necessárias para ampliar o posto de 

trabalho. Se votarmos o projeto hoje ou na próxima semana, acredito que nada vai mudar. 

Vamos fazer as coisas na certeza. Em uma semana, Maurício, podemos resolver alguns 

questionamentos. Ninguém está criando entraves. Surgem dúvidas que a própria situação 

nos trás. Acredito que o jurídico esteja correto, mas os questionamentos devem ser 

respondidos. Uma semana a mais pode resolver um problema futuro. Ninguém está aqui 

para jogar contra a empresa. Façam uma votação legal e constitucional, tanto no mérito 

quanto na legalidade. Existe o parecer da comissão, mas esperamos que as dúvidas sejam 

esclarecidas. Esperamos o bom senso do líder Maurício. Vamos mudar. É o intuito da 

oposição. Vamos ajudar para que o projeto seja aprovado dentro da legalidade e 

constitucionalidade. Discordo veementemente porque até mesmo os vereadores da situação 

têm dúvidas. Obrigado.” A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Carlos Aparecido 

Jamarino requer e a Casa aprova, menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e Rafael Donizete Lopes, a suspensão dos 

trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA) Reiniciado os trabalhos, após verificação de 

quórum, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 99/2015. Aprovado 

menos um voto contra do Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva e uma abstenção do 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS 

PAULO DA SILVA: “Estou votando contra, mas não sou contra a empresa. Sou contra um 

projeto mal formulado pela administração. A lei deveria ter sido revogada para se criar uma 

nova lei. Desse modo, poderia ser doado à empresa. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 



Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tenho uma divergência quanto ao 

vereador Marcos Paulo. É um projeto de lei novo, no qual passou pelo Conselho. Ele pode 

consolidar a lei anterior. Não há nenhum impedimento para que esse projeto entre nesta 

Casa. É um projeto correto. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 4º) 

Em única discussão o Projeto de Lei nº 00100/2015.- Autoriza o Poder Executivo a 

repassar, sob forma de Subvenção Social, valores às entidades do Município de Itapira. 

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

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 1002015. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00101/2015.- 

Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores à Entidade do 

Município de Itapira. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo nenhum vereador 

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

101/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro 

de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 

Lei nº 00102/2015.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 

Social, valores à Banda Lira Itapirense. Autoria: José Natalino Paganini. Não havendo 

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

o Projeto de Lei nº 102/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 

de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 7º) 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. Não 

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

votação o Requerimento nº. 399/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Queria parabenizar os 

organizadores, a Secretaria de Cultura e demais colaboradores. Nesta oportunidade 

parabenizo o João Elias e Eliel, Marcelo e Rafael, Natália e André. Eles ficaram em 

primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente. Parabéns a todos.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 

431/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00452/2015.- 

Voto de Congratulação com os organizadores e participantes do I Festival Harley-Davidson 

de Itapira. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Marcos Paulo da Silva. César Augusto da Silva. 

A seguir, pela ordem, o vereador Marcos Paulo da Silva 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 10º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00454/2015.- Requer oficiar o Sr. Prefeito Municipal, 

para determine aos departamentos competentes, estudos objetivando conceder 10% de 

desconto para o pagamento do IPTU à vista em 2016. Autoria: César Augusto da Silva. 

Rafael Donizete Lopes A seguir, pela ordem, o vereador César Augusto da Silva 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00455/2015.- Voto de 

Congratulação com a Igreja Evangélica Aliança em Cristo, em nome do pastor Cristiano 

Gomes Guimarães, pela brilhante realização do I Congresso Unificado do Grupo de Varões 

e Missões. Autoria: Joilson Batista Militão da Silva. Não havendo nenhum vereador 

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

nº. 455/2015. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio 

da Rocha Carvalho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 

00457/2015.- Requer do Sr. Prefeito, informações sobre a instalação de um playground na 

Praça Abel Borges, no bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 

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

única votação o Requerimento nº. 457/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Quero agradecer os vereadores 

pela votação. É para a população itapirense, principalmente para as pessoas do bairro 

Humberto Passarela. Sempre foi uma pessoa prestativa. Obrigado.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 

Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 13º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00460/2015.- Voto de Congratulação com os organizadores e 

participantes do Pedal Solidário em prol às vítimas de Mariana (MG). Autoria: Marcos 

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

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 460/2015. Aprovado por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Quero parabenizar o Zé e o Silvio pela iniciativa. Eles vêm pedalando por diversas áreas 

em nosso município. Ele reúne um grupo de amigos para praticar esporte. Parabéns.” 

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

24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 14º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00461/2015.- Voto de Congratulação com a Associação 

Pétalas de Rosa, em nome da presidente Vanda Soliane Silveira, pelas atividades 

desenvolvidas no Outubro Rosa em nosso município. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

Marcos Paulo da Silva. 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 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00465/2015.- Oficiar o Presidente 



da FIESP, Sr. Paulo Antônio Skaf, para que disponibilize um veículo para transporte de 

alunos que residem longe da unidade do SESI de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

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

única votação o Requerimento nº. 465/2015. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica 

o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Muitas crianças que estudam na 

escola do SESI residem em bairros distantes. Algumas mães me procuraram solicitando 

informações sobre o transporte escolar. Recorre ao Paulo Skaf para que desenvolva gestão 

nesse sentido. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) Décio da Rocha Carvalho – 

Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 00475/2015.- Voto de 

Congratulação com o funcionário público, jornalista, palestrante e agora escritor itapirense 

Glauco Antônio Lauri, pelo lançamento do livro "Enxergando com o Coração". Autoria: 

Carlos Aparecido Jamarino. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MARCOS 

PAULO DA SILVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 

00477/2015.- Voto de Congratulação com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do 

diretor Paulo Marcos Zelante, pelos 30 anos do Serviço Municipal de Odontologia. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 

ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Novembro de 2015. a) 

Décio da Rocha Carvalho – Presidente. 18º) Em única discussão o Requerimento nº 

00479/2015.- Requer oficiar o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

convidando-o para dar esclarecimentos sobre a atual situação do aterro sanitário. Autoria: 

Rafael Donizete Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR RAFAEL 

DONIZETE LOPES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 


