
ATA DA 39ª  Sessão Ordinária,  realizada  aos  10  de  novembro  de  2009.  Presidente:  PAULO 
ROBERTO  ANDRADE;  1º  Secretário:  MAURO  ANTONIO  MORENO.  2º  Secretário: 
CLEBER  JOÃO  DA SILVA BORGES.  À  Hora  Regimental,  verificando-se  pelo  "Livro  de 
Chamada",  haver  número  legal,  estando  presentes  os  Vereadores  Srs.  ANTONIO  ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA 
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 
abertos  os  trabalhos  da  presente  Sessão,  e  dá  inicio  imediato  ao  PEQUENO EXPEDIENTE. 
Como único orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Senhor 
presidente, nobres vereadores, público presente, funcionários desta Casa, boa noite. Primeiramente 
gostaria  de  iniciar  meu  pronunciamento  através  deste  espaço  parabenizando  o  vereador,  ex-
presidente desta Casa, Luis Hermínio Nicolai, todos os funcionários e assessores desta Casa, pois 
recebemos a notícia que as Contas de 2008 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem nenhuma 
ressalva. Então, fica registrado meus parabéns a sua gestão, nobre vereador. Infelizmente não estive 
presente, mas esse registro ficará gravado. Venho à esta tribuna, um tanto indignado, pela carta 
aberta que o senhor Ex-Promotor Público desta cidade, doutor Alexandre Palma Neto, vinculou nos 
órgãos de nossa cidade. A minha indignação com o inteiro teor da carta, mas principalmente com o 
trecho que recitarei neste momento: “Ofício especial da primeira Promotoria de Justiça. Há dois 
anos e onze meses atrás, dezembro de 2006, cheguei a Itapira, segunda Comarca, como Promotor de 
Justiça  titular.  Encontrei  uma  cidade  interiorana  paulista  aparentemente  pacata,  mas  com uma 
criminalidade exacerbada para seu porte. Uma parcela significativa de pobreza e um poder público 
com uma corrupção significativa instalada.” Gostaria que o mesmo, como promotor, homem da lei, 
técnico do direito, dissesse para mim e para a população qual foi a ação penal ou pública transitada 
e julgada em que o prefeito, os vereadores da época ou atuais foram condenados por corrupção? 
Que eu me lembre não há nenhuma, ou seja, nem desta ou da outra administração. Como operador 
do direito e Promotor de Justiça, mais do que ninguém, devia fazer valer o princípio da presunção 
de  inocência,  onde  ninguém  deve  ser  considerado  culpado  até  que  haja  uma  sentença  penal 
transitada e julgada. Muito me admira que um Promotor Público vira os jornais e escreve artigos 
ofendendo as autoridades constituídas de nosso município. Não sou corrupto. Tenho certeza que 
todas as autoridades também não são. Então, acho que no mínimo, devido ao cargo que ocupa, a 
função que exerce, o doutor Alexandre devia se retratar, porque nunca nesta cidade tivemos um 
denuncismo dessa envergadura sem provas,  sem uma sentença penal  transitada  e  julgada.  Essa 
cidade obteve promotores muito bons. Promotores da envergadura do doutor José Carlos Camargo 
Ferraz, da doutora Maricelma, da doutora Andréia e do doutor Adriano Andrade de Souza. Nunca, 
nenhum deles, precisou para exercer sua função de forma digna sair atirando e maculando a honra 
de pessoas honestas de nossa cidade. Então, fica aqui, senhor presidente, nobres vereadores, para 
que isso não mais aconteça em nossa cidade. Não é porque foi em nossa administração e sim em 
qualquer outra que seja. Acredito que deve haver respeito e tecnicidade. Se querem prestar contas 
para  a  população  ou  agradecê-la  façam com responsabilidade,  mas  não  deixem se  levar  pelo 
denuncismo do Ministério Público, porque aqui não há corruptos até que haja uma sentença penal 
transitada e julgada. Então, fica aqui, nobres vereadores, público que nos honra com sua presença, 
esse registro e essa indignação.  Não tenho nada contra a pessoa do doutor Alexandre, mas sim 
contra essa postura profissional, ou seja, acusar e imputar fatos sem ter provas. Há ações civis e 
inquéritos. Há e não negamos, mas existir uma ação ou inquérito e provar o que alegam, há uma 
distância muito grande. Há de se conceder o direito de defesa. Então, não podemos deixar que essas 
coisas passem em branco em nossa cidade. Daqui a pouco o vereador não poderá mais votar, pois 
quando o mesmo votar conseqüentemente será processado. Então, somos autoridades e um poder 
constituído,  fato  que  o  Ministério  Público  não  é.  Os  poderes  são  o  Legislativo,  Executivo  e 
Judiciário. Temos que respeitá-los como sempre fizemos, mas eles também devem nos respeitar. 
Não podemos deixar esse tipo de fato acontecer. Gostaria de falar, aproveitando à oportunidade, que 
na semana passada foi levantada a questão da pista de atletismo. Discutiu-se sobre quem está certo 



ou  errado.  Fui  até  a  prefeitura,  como  havia  prometido,  no  departamento  de  convênios  e  fui 
informado que foi  enviada uma segunda prestação de contas.  Essa prestação de contas  está  na 
secretaria de Esportes do Estado e estamos aguardando respostas. Então, novamente, a obra está 
terminada e a prestação de contas foi mandada. Assim que a secretaria liberar conseqüentemente 
iniciará a pista de atletismo sem problema nenhum. Outra questão seria que o vereador Mauro 
Moreno levantou a questão sobre as pontes do Eleutério. Realmente, as pontes do Eleutério foi um 
pedido feito na época pelo Coronel Almeida. Eu estava na prefeitura. A Defesa Civil mandou vários 
representantes e uma série de exigências para celebrar esse convênio. Foi feito o projeto para a 
realização da obra. Tudo isso foi feito, inclusive o convênio com a Defesa Civil do Estado. No 
entanto, há um item das exigências que eles pedem um estudo hidrológico da região. O engenheiro 
fez esse estudo hidrológico e está para ser entregue para a prefeitura ainda nessa semana. Era para 
ser  entregue  na  semana passada,  mas  houve um contratempo.  Feito  esse estudo hidrológico,  é 
encaminhado à CETESB. A CETESB dará um parecer se realmente poderá quebrar as referidas 
pontes e se não afetará. Feito isso, passará pelo DAE, órgão responsável pelas águas dos rios e 
açudes, para o mesmo dar um parecer para que isso seja feito. Então, a prefeitura está fazendo sua 
parte. A prefeitura encomendou esse estudo hidrológico realizado por um engenheiro do município 
de Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Acredito que na semana que vem será encaminhado esse projeto à 
CETESB para a concretização das autorizações. Então, as coisas estão caminhando. Devia essa 
resposta  aos  nobres  vereadores,  pois  os  mesmos  me  questionaram.  Não  acho  ruim  que  me 
questionem. Acredito que estamos nesta Casa para debater, questionar e responder. Já disse que se 
não souber no momento exato do questionamento, na sessão seguinte venho e respondo. Então, 
espero ter respondido ao contento. Se algum vereador quiser um aparte, fique a vontade, pois ainda 
me sobra um tempo... Aparte concedido ao vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Sou interessado, 
mesmo porque fui cobrado pela comunidade do Eleutério em relação a esse fato. Houve uma grande 
demora por parte da prefeitura em relação a essa situação. Não sou eu que estou falando e sim a 
própria Defesa Civil  que nos informou in loco.  A prefeitura realmente retardou o projeto.  Se a 
mesma tivesse agilidade competente para que toda solicitação fosse enviada em tempo hábil,  a 
ponte  já  estava  construída  e  pronta.  Essa  seria  a  informação  que  tenho  da  Defesa  Civil... 
Continuando o orador: A informação que tenho é que o projeto é complicado e foram muitas as 
exigências por parte da Defesa Civil. Acredito que essas exigências não estão erradas. A prefeitura 
de forma alguma retardou. Pode ter havido alguns percalços e falhas que não vou encobrir. Acredito 
que se houveram falhas temos que procurar corrigir, mas nada foi por mal como forma de leniência 
ou de prejudicar alguém. Tanto é que estamos cobrando e logo estará saindo isso. Então, agradeço a 
atenção dos  nobres  colegas  e  do público  presente.  Mais  uma vez parabenizo o vereador  Mino 
Nicolai e os funcionários desta Casa. Agradeço a atenção de todos.” Não havendo 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  LUIS HENRIQUE 
FERRARINI,  para  que  da  tribuna  proceda  a  leitura  de  um trecho  da  Bíblia  Sagrada.  1º)  Em 
discussão e votação a  Ata da 36ª Sessão Ordinária,  realizada no dia 20 de outubro de 2009. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 37ª 
Sessão Ordinária,  realizada no dia 27 de outubro de 2009. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) Em discussão e votação a Ata da 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
03 de novembro de 2009. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Isto feito o Sr. 
Presidente  solicita  ao  1º  Secretário  para  que  proceda  a  leitura  das  matérias  constantes  do 
Expediente.  4º)  Projeto  de  Lei  nº.  00127/2009.-  Em que  o  Sr.  Prefeito  Municipal  submete  à 
apreciação  do  Colendo  Plenário  propositura  supra  que  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar 
convênio com a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, 
para 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 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 
Emenda Modificativa de nº. 001/2009.- Altera dispositivos ao Projeto de Lei nº 121/2009 que 
"Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2010". Autoria: Antonio Orcini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  10  de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Emenda Aditiva de nº. 001/2009.- 
Altera o parágrafo único do Art. 3º acrescido das letras "a" e "b" ao Projeto de Lei nº 135/09 que 
"Institui  a "Área Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3745/05 e 4.133/07. Autoria:  Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade -  Presidente.7º)  Emenda Modificativa de nº. 
002/2009.- Acrescenta-se novo Art. 5º, renumerando o atual, que passa a constar como Art. 6º e 
sucessivamente ao Projeto de Lei nº 135/09 que "Institui a "Área Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 
3745/05  e  4.133/07.  Autoria:  Carlos  Alberto  Sartori.  DESPACHO:  ÀS  COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Emenda Modificativa de nº. 002/2009.- Altera dispositivos ao Projeto de 
Lei nº 121/2009 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2010". 
Autoria:  Mesa  da  Câmara.  DESPACHO:  ÀS  COMISSÕES  COMPETENTES.SS.  "Vereador 
Antonio  Caio",  aos  10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  9º) 
PARECER nº. 153/200.- Ao Veto ao Autógrafo 115/09 e Projeto de Lei nº 110/2009. RELATOR: 
Mário da Fonseca. A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscreve, instada que foi a exarar 
parecer ao Razões de Veto imposto pelo Sr. Prefeito Municipal ao Autógrafo nº 115/09 ao Projeto 
de Lei nº 110/2009, que dispõe sobre registro e controle de serviço de transporte de escolares do 
Município de Itapira",  após  minudentes  e  acurados estudos sobre as justificativas apresentadas, 
acordaram por exarar favorável ao Veto, pois a propositura aprovada nesta Casa de Leis, contraria o 
interesse público, uma vez que altera a lei atual dos transportes, prorrogando de 6 (seis) para 12 
(doze) meses a validade do Certificado de Registro Municipal, e alterando ainda a idade útil dos 
ônibus e Micro-ônibus, de 25 (vinte e cinco) para 15 (quinze) anos. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa rejeita menos 3 votos dos Vereadores Luis Hermínio Nicolai, Mario da 
Fonseca e da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, para que a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 
DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 154/200.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
005/2009 e a Emenda Modificativa nº 01/2009. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. As Comissões 
de Justiça  e  Redação e  Finanças  e  Orçamento,  Educação,  Cultura,  Saúde e  Assistência  Social, 
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2009 e a Emenda Modificativa nº 01/2009, de 
autoria do vereador Décio da Rocha Carvalho, que "Institui no âmbito da Câmara Municipal de 
Itapira o "Diploma Cultural Dr. Rui Barbosa", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
matéria, acordaram por exarar parecer favorável a sua tramitação, eis que não existe óbice de lhe 
impeça a tramitação. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 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  10  de  novembro  de  2009.  a)  Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  11º) 
PARECER  nº.  155/2009.-  Ao  Projeto  de  Resolução  nº  09/2009.  RELATOR:  Mauro  Antonio 
Moreno.  A Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal,  instada  que  foi  por  força  de  dispositivos  do 
Regimento Interno  da Casa,  a  exarar  parecer  ao  Projeto de Resolução n°  09/09,  de autoria  do 
Vereador Cleber Borges, que "Altera dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - 
Regimento Interno da Câmara Municipal", após acurados estudos sobre o teor da matéria, acordou 
por exarar parecer favorável a propositura, tendo em vista que inexiste impedimento legal que lhe 
inquine  a  tramitação.  Na  verdade,  a  alteração  ao  Artigo  35  corrige  um falha  grave  de  nosso 
Regimento Interno,  evitando o arquivamento  de  plano pela  Comissão  de Justiça  e  Redação de 



proposituras  apresentadas  nesta  Casa.  Com  a  nova  regra,  o  parecer  deverá  ser  discutido, 
prevalecendo ou não o arquivamento da matéria. Trata-se as demais alterações de corrigir distorções 
no  Regimento  Interno  com relação  a  criação  de  CPI  e  Comissão  Processante,  que  ficarão  em 
sintonia com o Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade 
dos Prefeitos e Vereadores e dá outras providências. São alterações importantes e necessárias para o 
bom andamento dos trabalhos legislativos, inexistindo, portanto, óbice de natureza constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Toninho Orcini requer e a Casa aprova 
menos 3 votos dos Vereadores Srs., Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e da Vereadora Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos, 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  10  de  novembro  de  2009.  a)  Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  12º) 
PARECER  nº.  156/2009.-  Ao  Projeto  de  Lei  nº  126/2009.  RELATOR:  Antonio  Orcini.  As 
Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei nº 126/2009, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Concede 
isenção de tributos sobre imóvel que especifica.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 
da propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
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 Mario da Fonseca 
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 09 de novembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 157/2009.- Projeto de Lei nº 127/2009. RELATOR: Antonio Orcini. As Comissões 
de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, 
Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto  de  Lei  nº  127/2009,  de  autoria  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  que  "Autoriza  o  Poder 
Executivo  a  celebrar  convênio  com  a  CESTESB  -  Companhia  de  Tecnologia  de  Saneamento 
Ambiental  do  Estrado  de  São  Paulo",  após  minudentes  e  acurados  estudos  sobre  o  teor  da 
propositura,  são de  parecer  favorável,  uma vez  que a  matéria  não apresenta  óbice de natureza 
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, acatando o requerimento do Vereador Mario 
da  Fonseca  aprovado pela  Casa,  o  Sr.  Presidente  despacha  a  matéria  à  ordem do dia  de  hoje. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro 
de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - 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. 14º)  Requerimento Voto de Pesar nº. 00209/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Domingos Brusasco. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho e Luis Hermínio Nicolai.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00210/2009.- Voto de 
pesar  pelo  falecimento  Sr.  Efrem  Barbanti.  Autoria.  Luis  Hermínio  Nicolai.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2009.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Carlos Eduardo Joaquim. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00212/2009.- Voto de 
pesar  pelo  falecimento  Ilca  Benedita  Ricciluca.  Autoria.  Luis  Hermínio  Nicolai.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2009.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Maria Vanda Castro Rocha. Autoria. Toninho Orcini.  DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2009.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Valdevino Wilter. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00215/2009.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr.  Geraldo Bino.  Autoria.  Toninho Orcini.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade -  Presidente.  21º)  Requerimento Voto de Pesar nº.  00216/2009.-  Voto de pesar  pelo 
falecimento  Sra.  Ana  Cândida  de  Carvalho.  Autoria.  Toninho  Orcini  e  Mauro  Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00217/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Ferreira da Silva. Autoria. Toninho Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00218/2009.-  Voto  de  pesar  pelo  falecimento  Sra.  Sônia  Maria  Brazão  Fray.  Autoria.  Toninho 
Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º)  Requerimento Voto de Pesar 
nº.  00219/2009.-  Voto de pesar pelo falecimento Sr.  Antônio Elias de Araújo. Autoria.  Toninho 
Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º)  Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00220/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ângela Maria Valdo Faria. Autoria. Toninho 
Orcini  e  Mauro  Moreno.  DESPACHO:  APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador 
Antonio  Caio",  aos  10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  26º) 
Requerimento  Voto  de  Pesar nº.  00221/2009.-  Voto  de  pesar  pelo  falecimento  Sra.  Benedita 
Francisca da Silva Pedro. Autoria. Toninho Orcini e Mauro Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00222/2009.- Voto de pesar 
pelo  falecimento  Sra.  Santina  Gardi  Monezzi.  Autoria.  Toninho  Orcini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2009.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Benedito Pinto. Autoria. Toninho Orcini.  DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00224/2009.- Voto de pesar 
pelo  falecimento  Sra.  Santina  Padavani  dos  Santos.  Autoria.  Toninho  Orcini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2009.- Voto de 
pesar  pelo  falecimento  Sr.  José  Roberto  Leal.  Autoria.  Toninho  Orcini  e  Mauro  Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00226/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Vilela da Silva. Autoria. Toninho Orcini e 
Mauro  Moreno.  DESPACHO:  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio 
Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º)  Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00227/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Oscar Dias da Silva. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio",  aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade -  Presidente.  A seguir, 
seguindo  o  que  dispõe  o  Regimento  Interno  da  Casa,  em seu  artigo  77  e  parágrafo  8º,  o  Sr. 
Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 
pesares  lidos  acima.  A  seguir,  o  Sr.  Presidente  passa  de  imediato  aos  Requerimentos.  33º) 
Requerimento nº. 00289/2009.- Voto de Congratulação com o atleta Rodrigo Haro pela conquista 
do  Campeonato  Brasileiro  de  Muay  Thai.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Requerimento nº. 00290/2009.- Voto de Congratulação 



com o atleta Lucas de Abreu Martins pela conquista da medalha de prata 64º Campeonato Brasileiro 
de  Boxe  Amador  e  2º  Campeonato  de  Boxe  Cadete.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º)  Requerimento nº. 00291/2009.- 
Voto de Congratulação com os integrantes e diretores da 'Torcida Tricolor' pela brilhante campanha 
de arrecadação de alimentos durante o Jogo da Paz. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) Requerimento nº. 00292/2009.- Voto de Congratulação 
com diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos e pais de alunos do Colégio Anglo 
pelo brilhantismo da sua 14ª Olimpíada Estudantil. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Requerimento nº. 00293/2009.- Voto de Congratulação 
com a professora Helaine Cristina Marques, extensivo às suas irmãs, pela conquista do concurso 
cultural  promovido  pela  PUC-Campinas.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Requerimento nº. 00294/2009.- Voto de Congratulação 
para  com o  cirurgião-dentista  Luiz  Carlos  Pires  de  Carvalho  pelo  recebimento  da  comenda  e 
medalha  Tiradentes,  oferecido  pela  Crosp  (Conselho  Regional  de  Odontologia).  Autoria.  Luis 
Henrique Ferrarini e Mário da Fonseca. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) 
Requerimento nº. 00295/2009.- Voto de Congratulação com o delegado seccional de Mogi Guaçu, 
Dr. Valmir Aparecido Guinato, pelos trabalhos realizados e bons serviços prestados para Itapira e 
Região.  Autoria.  Paulo  Roberto  Andrade  e  Cléber  Borges.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade -  Presidente.  40º)  Requerimento nº.  00296/2009.-  Voto de Congratulação com toda a 
congregação da Igreja Presbiteriana de Itapira, em nome do seu pastor, Reverendo José Reginaldo 
Silva Prudente, pela belíssima reforma realizada no prédio da congregação. Autoria. Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
10  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  41º)  Requerimento  nº. 
00297/2009.-  Requer oficiar  a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano 
Itajaí,  objetivando a construção de pontos dotados de cobertura  e bancos no bairro Istor  Luppi 
Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori.  DESPACHO:  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) 
Indicação nº. 00310/2009.- Sugere denominação de "Albino Benegas", para uma via ou logradouro 
público. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
43º)  Indicação nº. 00311/2009.- Sugere denominação de "José Edson Benegas", para uma via ou 
logradouro  público.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade  -  Presidente.  44º)  Indicação  nº.  00312/2009.-  Sugere  instalação  de  um  redutor  de 
velocidade na rua Albano Pegorari,  na altura do número 506. Autoria.  Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 45º) Indicação nº. 00313/2009.- Sugere 
execução de plantio de árvores frutíferas ao longo da Avenida dos Italianos. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 46º) Indicação nº. 00314/2009.- 
Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Francisco Cintra Machado, no 
bairro  Istor  Luppi,  em  frente  à  residência  número  149.  Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  10 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) Indicação nº. 00315/2009.- Sugere 
execução de obra tapa-buracos  ou recapeamento asfáltico na rua Francisco Cintra  Machado no 
bairro  Istor  Luppi.  Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori.  DESPACHO:  APROVADO  POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 48º)  Indicação nº. 00316/2009.- Indica ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente  a  elaboração  de  um  projeto  de  revitalização  para  a  área  de  lazer  do  bairro  Braz 
Cavenaghi.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 49º) Indicação nº. 00317/2009.- Sugere reservar vagas para estacionamento 
de  veículos  transportando  pessoas  portadoras  de  deficiências  físicas  nos  espaços  dos  velórios 
municipais.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade  -  Presidente.  50º)  Ministério  da  Saúde  Nº  Ref.  728572/SM/SE/FNS.-  Recursos 
Financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  em  cumprimento  ao  art.  1º  da  Lei  nº  9.452,  de 
20/03/1997, no valor de R$ 107.775,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 51º) Caixa Econômica Federal.- 
Recursos Financeiros sob bloqueio, em 22/10/2009, no valor de R$ 450.000,00, na conta vinculada 
ao Contrato de Repasse nº 0281778-27, que tem por objetivo a Construção de arquibancadas no 
Estádio Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 
2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  52º)  Secretaria  dos  Direitos  da  Pessoa  com 
Deficiência - UVESP.- Convite para "Seminário Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, 
dia  28/11/2009,  local  Prefeitura  Municipal  de Socorro.  DESPACHO: CIENTE.  SS.  "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 53º) UVESP.- 
Comunica nova programação de Seminário Cidade Legal na cidade de Caraguatatuba, para o dia 
21/11/2009.DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. 
a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  Esgotadas  as  matérias  constantes  do  Expediente,  o  Sr. 
Presidente  suspende  a  Sessão  por  10  minutos  a  fim  de  organizar  a  pauta  da  Ordem do  Dia. 
(SUSPENSA).  Reiniciada  a  Sessão,  após  verificação  de  "quorum",  o  Sr.  Presidente  declara 
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o  Projeto de 
Decreto Legislativo nº 005/2009.- Institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapira o "Diploma 
Cultural Dr. Rui Barbosa". Autoria: Décio Da Rocha Carvalho.  DESPACHO: COM VISTAS À 
VEREADORA SÔNIA DE  FÁTIMA CALIDONE  DOS  SANTOS.  SS.  "Vereador  Antonio 
Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão 
o Projeto de Resolução nº 009/2009.- Altera dispositivos da Resolução 153, de 17 de setembro de 
1990 -  Regimento Interno da Câmara Municipal.  Autoria:  Cleber  Borges.  DESPACHO: COM 
VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única 
discussão o Projeto de Resolução nº 0010/2009.- Dispõe sobre a filiação da Câmara Municipal à 
Acalesp - Associação das Câmaras Municipais do Leste Paulista. Autoria: Mesa da Câmara. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação 
o Projeto de Resolução n° 10/2009. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o  Projeto de Lei nº 00122/2009.- Institui o "Dia 
Municipal do Poeta" no âmbito do Município de Itapira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não 
havendo nenhum vereador  querendo fazer  uso da palavra,  o Sr.  Presidente  coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº. 122/2009. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador 
Toninho Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja dispensada 
dos interstícios legais e regimentais e que venha ao processo de segunda votação. O Sr. Presidente 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 
Lei nº. 122/2009. Aprovados por unanimidade.  DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro 
de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  5º)  Em única  discussão  o  Projeto  de  Lei  nº 
00126/2009.- Concede isenção de tributos sobre imóvel que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 126/2009. Aprovado por unanimidade.  DESPACHO: APROVADO 



EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro 
de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  6º)  Em única  discussão  o  Projeto  de  Lei  nº 
00127/2009.-  Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a CETESB - Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 
o  Projeto  de  Lei  nº.  126/2009.  Aprovado  por  unanimidade.  DESPACHO:  APROVADO  EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00307/2009.- 
Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa determinando a isenção total do pagamento 
do IPTU em 2010 aos proprietários de casas afetadas pelos alagamentos ocorridos no dia 19 de 
outubro.  Autoria:  Carlos Alberto Sartori.  Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra,  o  Sr.  Presidente  coloca  em  única  votação  a  Indicação  nº.  307/2009.  Aprovado  por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", 10 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em 
única discussão a Indicação nº 00308/2009.- Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa 
concedendo  para  2010  os  descontos,  isenções  e  outros  incentivos  ligados  ao  IPTU  que  ainda 
vigoram no ano corrente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MARIO DA FONSECA: “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Como já 
disse em outras sessões, evito ao máximo discutir sobre indicação. Ela é um instrumento legislativo 
de uso dos vereadores e representa um pleito. Todas as vezes o prefeito pode atender como também 
não pode atender.  O prefeito não é obrigado responder para a Câmara, como por exemplo, um 
requerimento  de  informações,  mas  essa  indicação  especificamente  subo  até  essa  tribuna  para 
orientar a bancada em votar contra porque é no mínimo um absurdo uma indicação como essa nesta 
Casa. Acabamos de votar um projeto do IPTU, sendo que o mesmo já vinha com todas as isenções, 
descontos para pessoa física e  jurídica,  mas o vereador  votou contra  todo o projeto.  Passou-se 
algumas semanas e o vereador apresenta uma indicação dessas. É no mínimo incoerente com aquilo 
que se votou com aquilo que se apresentou. A Lei de Responsabilidade Fiscal é expressa em seu 
texto ao dizer que é vedado ao agente público, prefeito, governador, presidente, deputado, senador e 
vereador criar despesa sem uma receita que a compense, ou seja, vou dar uma isenção, mas gostaria 
de saber de onde vem essa verba que cobrirá essa isenção. Não posso simplesmente falar o seguinte: 
“Vou dar  uma isenção e  acabou.”  Podem falar  o  seguinte:  “Nos outros  anos  vocês  não deram 
aumento no IPTU e deram isenção.” Sim, porque nas outras épocas tínhamos um crescimento do 
ICMS que atualmente não temos. Um dos motivos que o ICMS não cresceu foi porque a despesa 
própria não aumentou, ou seja, o IPTU não foi reajustado. Então, já sei a posição do nobre vereador, 
mas aconselho por uma questão de seriedade, respeito à esta Casa e aos demais vereadores que se 
retire esse projeto para que sejamos coerentes e sérios nesta Casa de Leis.  Muito obrigado.” A 
seguir  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  CARLOS  ALBERTO  SARTORI:  “Companheiro 
presidente, vereadores, público presente, boa noite. Faço uso da palavra no sentido de me referir aos 
descontos das isenções que fiz nesta indicação. No projeto original era concedido a isenção, mas 
para isso tínhamos que ser favoráveis a um aumento de 7%. Acredito que não é como diz o ditado 
que do couro sairá a correia. Não é justo. Não vamos onerar as pessoas com o aumento e depois 
futuramente dar o desconto. Vamos tirar de um para dar para outro. Se no ano passado não feito isso 
e foi dado o desconto, porque atualmente é necessário ter aumento para dar o referido desconto? 
Não é justo.  Acredito que as pessoas vêem esses fatos.  Como foi dito anteriormente,  concordo 
plenamente  que  o  nosso  IPTU foi  um dos  mais  caros  da  região.  Acredito  que  é  momento  de 
estarmos revendo esse fato. A minha posição é que possamos buscar o que é melhor para nossa 
população. Então, vou dar com uma mão e tirar com a outra? Dou aumento de 7% para futuramente 
conceder descontos para os outros? Não. Vamos fazer uma coisa coerente. Não vamos conceder o 
aumento para a população, pois nosso IPTU é caro. Vamos conceder o desconto para as pessoas que 
realmente necessitam, ou seja, para as pessoas que possuem um único imóvel, aposentados e até 
mesmo para os empresários que preencherem os requisitos durante o ano. Como a prefeitura fez no 
projeto anterior, acredito que é por esse lado. A minha indicação é no sentido de pedir ao prefeito 



para que conceda isenção para as pessoas que tiveram suas casas alagadas. As pessoas tiveram suas 
casas  alagadas  e  atualmente  estão  sofrendo.  Muitas  pessoas  perderam  tudo,  haja  visto  que  a 
população  e  as  entidades  se  mobilizaram  para  dar  condições  de  moradia  para  essas  pessoas. 
Acredito que é uma forma da prefeitura ajudar e colaborar com a situação dos menos favorecidos. 
Estamos nesta Casa para defendermos aquilo que é de interesse do povo e da cidade. Então, em meu 
ponto de vista acredito que não fiz nada que venha a depor contra o Legislativo. Estou nesta Casa 
representando uma população que me elegeu e que preza pela defesa da cidade e dos direitos do 
cidadão. Então, é isso que tenho para dizer. Conto com minha bancada para que vote a favor da 
indicação, pois vocês estarão votando para a população que realmente necessita, ou seja, pessoas 
que são assalariadas e as que mais sofrem. Então, o IPTU não teve aumento, pois é o mais caro da 
região. Vamos lutar pelo interesse do povo, ou seja, pela isenção. Nesse momento não sou obrigado 
a  votar  no imbróglio.  Em relação de o couro sair  à correia,  acredito  que não é  justo...  Aparte 
concedido ao vereador Sr.  Mario da Fonseca: Somente gostaria de dizer que o nosso IPTU é o 
mais caro da região não por nossa culpa, porque quase não aumentamos esse IPTU. O segundo fato 
seria que depois de quatro anos sem aumentar e atualmente aumentar 7%, é irrisório. Você há de 
convir comigo. O terceiro fato seria que ninguém forçou vocês votarem no imbróglio. Existe no 
Regimento a faculdade de o vereador votar artigo por artigo. Vocês poderiam requerer esse fator, 
pois vocês têm a maioria. No entanto, não quiseram negociar o valor do aumento. Então, vereador, 
isso que está acontecendo, em minha opinião, é dor na consciência... Continuando o orador: Não é 
dor na consciência, pois acredito que faço aquilo que é bom para o povo e para a cidade... Aparte 
concedido  ao  vereador  Sr.  Antonio  Orcini:  Eles  fizeram  uma  jogada  para  nos  pegar.  Vocês 
colocaram um projeto de lei  complementar  no meio onde seriam necessários  seis  votos.  Vocês 
sabiam que não teríamos seis votos. Vocês fizeram uma jogada. Sei que vocês estavam dando risada 
dizendo que nos pegaram, mas não somos tontos.  Lemos e relemos o projeto e foi  isso o que 
aconteceu.  Atualmente tenho recebido vários parabéns pela rejeição dos 7% dos impostos.  Está 
muito bom para nós, pode ter certeza disso, nobre vereador. Sou sincero e honesto. O povo não quer 
mais aumento. Estou sendo honesto e correto em relação a esse fato. Quando eles quiseram nos 
pegar foi exatamente isso o que aconteceu, nobre vereador. Quando pedi para você dentro da sala do 
presidente para retirar algumas coisas, disse que poderíamos até conversar, mas vossa excelência 
saiu com o projeto debaixo do braço e foi  embora.  Não retirou,  pois  vocês queriam nos pegar 
através deste ponto... Continuando o orador: Então, confio na bancada para que votem a favor dos 
itapirenses. É fácil responder, pois é somente perguntar se eles querem o aumento do IPTU. Eles 
estão presentes. Obrigado e uma boa noite a todos.” A seguir faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE  FÁTIMA CALIDONE  DOS  SANTOS:  “Boa  noite  senhor  presidente,  senhores 
vereadores, público presente. Na minha terra isso tem um nome, ou seja, é molecagem. Já falei e 
vou repetir novamente que aqui é um lugar de respeito. Não é lugar para enganar o povo. Ninguém 
quer aumento realmente, mas se atualmente o nosso IPTU é o mais caro da região, graças a vinte e 
oito anos que o deputado, guru da bancada da oposição, fez isso em nossa cidade, porque o atual 
prefeito  há  cinco  anos  não  promove  aumento  de  IPTU  em nosso  município.  A molecagem é 
tamanha, meus senhores, que sequer se diz de onde tiraremos o dinheiro. Então, o que eles devem 
explicar lá fora, pois votaram contra, é que empresas como a Fábrica de Papel e Papelão Nossa 
Senhora da Penha perdeu incentivo. Vocês sabem o número de funcionários que essa empresa tem? 
É necessário explicar para os funcionários que os mesmos não terão aumento.  O que vimos na 
discussão do IPTU foi um alvoroço de se falar o seguinte: “Mas o que são R$ 700.000,00?” Para o 
vereador Toninho Orcini R$ 700.000,00 não é absolutamente nada. Disse o seguinte: “Vereador, 
sem  esses  R$  700.000,00  conseqüentemente  estaremos  abrindo  as  mãos  para  beneficiar  a 
população.”  Em minha opinião,  R$ 700.000,00 é muito dinheiro.  Para o  vereador  não é  muito 
dinheiro. Então, é absurda e politiqueira. Em minha opinião, esta Casa não é lugar para politicagem 
e sim de política. Política, segundo Aristóteles, é a arte de bem governar. Essa é a política. O que 
estão tentando fazer atualmente é politicalha e politicagem. Viram o “fumo” que levaram lá fora 
porque perto dos 600 e 400% que as cidades da região estão aumentando, 7% não é absolutamente 
nada. Para quem não aumentou durante cinco anos, é irrisório. O que muito me espanta é todos os 



presentes, inclusive os vereadores presentes nesta sessão, são itapirenses e sempre residiram em 
Itapira, inclusive o autor da proposta, mas nunca vi o mesmo vim até aqui pedir para que se fizesse 
qualquer isenção para qualquer parcela da população. Como cidadão poderia fazê-lo ou pedir para 
algum vereador, porque sempre apresentamos emendas e o prefeito Toninho Bellini cumpriu tudo 
aquilo que nos quatro anos do governo Barros Munhoz não fez. Pedíamos para os aposentados, para 
quem possui uma casa, mas sempre foi negado nesta Câmara pelo vereador Toninho Orcini, Décio 
da Rocha Carvalho, entenderam? É necessário falar, pois sempre votavam contra. Eu e o vereador 
Manoel apresentávamos uma emenda. Atualmente o vereador quer posar de bacana fazendo uma 
indicação dessas e o pior seria que o mesmo sabe que o prefeito é obrigado a acatar isso. Então, sou 
uma pessoa que assumo tudo aquilo que faço e falo. Votei a favor do aumento do IPTU. Disse isso 
na semana passada e falo novamente nessa semana com todo ônus que isso poderia causar, mas 
sabendo também que esse aumento seria proposto porque beneficiaria essas pessoas que já estavam 
sendo beneficiadas e as empresas. O que me parece é que somente querem o bônus, pois o ônus 
ninguém gostaria de ter,  não é verdade? Então, não poderia deixar de subir à esta tribuna para 
mostrar mais uma vez a minha indignação e a desfaçatez do vereador não ter retirado essa indicação 
ordinária,  entenderam?  Isso  é  enganar  a  população.  Isso  é  dizer  para  a  população:  “Eu  fiz  a 
indicação, mas eles votaram contra, entenderam? Fiz a indicação, mas o prefeito não cumpriu.” Isso 
é enganar o povo, pois sabem que não temos dinheiro. Sequer no corpo da indicação diz de onde 
sairá o dinheiro. Então, o que o vereador tem que explicar lá fora é o seguinte: “Votei contra. Por 
esse motivo vocês não terão os benefícios  que vocês tinham, porque eu e meu grupo votamos 
contra.” Isso é o mínimo que cada ser humano tem que fazer, ou seja, assumir seus atos, assumir 
aquilo que fez, seja bom ou ruim. É necessário assumir perante as pessoas o que faz, porque eu 
assumo. O que eu faço e falo, eu assumo. Portanto, voto contra. Sei que vai passar. Lamento, pois 
no passado não muito remoto esses mesmos vereadores que querem posar de bons moços nunca 
vieram até  essa tribuna e nunca pleitearam na época em que seu guru estava no poder.  Nunca 
vieram pleitear qualquer redução, abatimento ou isenção para qualquer um dos itapirenses de nossa 
cidade.  Muito  obrigada.”  A seguir  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  PAULO  ROBERTO 
ANDRADE: “Boa noite senhoras e senhores. A nobre vereadora disse que o deputado é o nosso 
guru.  Nosso  guru  é  a  nossa  cabeça  e  consciência.  Pedimos  para  o  deputado  de  Itapira  uma 
contrapartida  para  nossa  população.  Em  somente  uma  situação  conquistamos  uma  verba  de 
R$2.350.000,00  para  o  recapeamento  de  várias  ruas  em  nossa  cidade.  Portanto,  em  nossa 
consciência em relação à  contrapartida daquilo que não fizemos,  acredito que já conquistamos. 
Demos a  nossa  resposta  e  por  favor,  nobre  vereadora,  aqui,  graças  a  Deus,  somos  pessoas  de 
personalidade. Não somos pau mandado de ninguém. Somos contra muitas coisas que acontece e se 
houver alguma coisa que venha prejudicar a população de Itapira, venha de onde vier, venha através 
do deputado Barros Munhoz ou o “escambau”,  votaremos contra.  Vamos buscar via Federal  ou 
Estadual verbas suficientes para que a população seja beneficiada. Realmente ninguém gosta dos 
aumentos  de  impostos,  mas  fizemos  uma  poupança  para  nossa  cidade  e  mais  R$  750.000,00. 
Portanto,  R$ 1.750.000,00 que estamos devolvendo para os  cofres  públicos sendo parceiros  do 
prefeito Toninho Bellini. Estamos aqui para isso e também estamos devolvendo R$ 2.350.000,00 do 
governo do Estado somente para recapeamento de várias ruas de nossa cidade. Boa noite a todos.” A 
seguir  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  LUIS  HERMÍNIO  NICOLAI:  “Boa  noite  senhor 
presidente,  membros  da  Mesa,  vereadores,  público  presente,  imprensa.  Para ser  curto  e  grosso 
gostaria de dizer que a população de Itapira sabe que existiu um projeto há um ano e meio atrás do 
recapeamento  de  todas  as  ruas  de  Itapira  no  valor  de  R$  3.000.000,00,  mas  apareceram duas 
impugnações porque o Barros Munhoz disse que estaríamos levando dinheiro na contrapartida para 
a  realização  do  recapeamento  do  asfalto  de  nossa  cidade.  Ele  é  amigão  do  Mauro  Ace.  Ele 
conseguiu R$ 2.300.000,00. Vamos ver quem levará esse dinheiro. Somente gostaria de saber se 
realmente virá. Vamos somando R$ 2.300.000,00, R$ 4.000.000,00 para a escola onde já disse que 
somente verá quem quiser, R$ 2.000.000,00 para o Cleber Borges, R$ 350.000,00 para uma escola e 
sabem quanto já veio? O que acontece? Nesse momento falam que conseguirá e que abriram mão. 
O valor real da Unimed somaria R$ 2.700.000,00 e digo mais para vocês que o vereador Carlinhos 



está completamente enganado porque sexta-feira, infelizmente, na apresentação do orçamento do 
ano que vem, sabem quantos vereadores estavam presentes? Três vereadores. Da parte oposicionista 
não  tinha  nenhum.  Sabem o  que  acontecerá?  Eu  corto  a  minha  mão  se  daqui  há  quinze  dias 
nenhuma proposta do vereador Carlinhos aparecerá. Vamos ver como ele irá fazer. Pediram para o 
prefeito dar 15% de aumento para os funcionários públicos. O vereador esquece, vou dar números 
para  o  mesmo,  que  o  IPTU durante  trinta  anos  chegou  a  subir  70% em somente  um ano.  A 
população sabe e estamos tranqüilos. O vereador Toninho Orcini disse que estão muito bem nas 
ruas. Está uma maravilha. Já fui procurado por cinco empresários, pois estão arrancando as calças 
pela cabeça. Digo que o valor que o vereador Carlinhos está pedindo, o mesmo não tem noção do 
que está fazendo. Vou dar números para ele. Alguém sabe qual é o número da população de baixa 
renda em nosso município, onde os mesmos conseguem pagar em torno de até R$ 120,00 e R$ 
180,00 por mês? É mais de 60% da população de Itapira. Com 7% de aumento resultaria em R$ 
10,00 no ano. Em dez ou doze meses para pagar, resultaria em R$ 0,80 por mês. Através disso todos 
teriam incentivo. Então, vejam bem, todos estão tapando o sol com a peneira. Disse para jogarmos 
um jogo limpo. Babaquice, mentira, politicagem cairá do cavalo. Vamos ver até onde o governador 
de  três  dias  e  ex-secretário  de  quinze  dias  prometerá.  Já  prometeu  mais  de  R$ 10.000.000,00. 
Aposto com todos, pois veremos no dia da escola, no dia de todos os asfaltos concluídos, porque em 
outubro do ano que vem, faltam onze meses, passará a eleição de deputado e sabem o que teremos, 
inclusive muitos aqui dentro? Teremos banana. Ele se elegerá, talvez como deputado Federal, para 
conseguir imunidade e fugir de seus trezentos processos... Aparte concedido à vereadora Sra. Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos: O vereador que lhe antecedeu, presidente desta Casa, disse que o 
deputado está dando verba para isso ou aquilo, pois não adianta. O senhor sabe muito bem que 
quando vem uma verba para o nosso município, a mesma vem através de um convênio, entendeu? 
Então, seria para o asfalto, para as escolas, enfim, o senhor não me venha dizer que conseguiria essa 
verba com o aumento do IPTU para as isenções necessárias porque isso não é possível. As verbas 
somente chegam através de convênios, entendeu. Então, não vamos mais uma vez tentar enganar o 
povo,  porque  o  Barros  Munhoz  não  arrumará  esse  dinheiro  para  as  isenções,  entendeu?  Não 
arrumará o dinheiro para o aumento do funcionalismo. Essa é  a verdade dos fatos.  Obrigada... 
Continuando o orador: Assim, pessoal, estou dizendo, repetindo e deixo a minha insatisfação com 
tudo o que está acontecendo. Estamos vendo o que os órgãos da imprensa estão dizendo. Não foi 
somente seu pedido e sim no voto do transporte e Unimed. Tudo o que está acontecendo está indo 
goela abaixo. Vamos indo, pois será assim. Já disse onde será o fim disso. Vamos ver aonde isso irá 
parar.  Todos falam que  a  população  tem memória  curta.  Tenho certeza  que  não,  porque como 
itapirense sei que a população sabe que há quatro ou cinco anos não teve aumento de IPTU e 7% 
hoje seria o mínimo necessário. Vamos fazer o seguinte, em mais três anos não teremos aumento. 
Vamos  deixar  certo  para  não  ter  aumento  algum.  Gostaria  de  ver  o  próximo  prefeito  que 
administrará essa cidade. Gostaria de saber o que o mesmo irá fazer sem orçamento. Tudo tem seu 
limite e hora, mas infelizmente atualmente não era o momento de incentivo após uma crise. Não 
adianta falar que atrelamos isso ou aquilo, porque estamos com a minoria. Do mesmo modo que 
falaram que  existia  uma  brecha  ou  saída,  também teriam conseguido  o  mesmo.  Somente  não 
fizeram porque acharam que jogariam em nós a responsabilidade. Também ando pelas ruas e em 
muitos lugares. Sei o que estou ouvindo e o que está acontecendo. Gostaria de dizer para aqueles 
que sempre acompanham nesta Casa que marcassem no caderninho os R$ 4.000.000,00 para a 
ETEC,  R$ 2.000.000,00 para a  Infovia,  R$ 2.300.000,00 para  o  asfalto,  R$ 500.000,00 para  a 
creche, R$ 300.000,00 para isso ou aquilo. Vamos somando, pois isso não é brincadeira e o povo de 
Itapira não é palhaço. Estão prometendo e até agora não veio nenhuma verba. O convênio da escola 
está assinado e o terreno está lá. São R$ 2.000.000,00 para esse ano e R$ 2.000.000,00 para o ano 
que vem. Já disse que ele não vai concordar. Ele não deixará essa escola pronta para o Toninho 
Bellini inaugurar. Existe uma coisa que o Munhoz não é, ou seja, ele não é tonto. Ele vai fazer 
política encima disso. Ele é um político profissional. Estou alertando o povo de Itapira. Tomara a 
Deus que esteja errado, mas não acontecerá. Fora o asfalto, os R$ 2.300.000,00 é para asfaltar o 
Machadinho, Rio Manso e não existe mais tempo para isso. Ele disse, nobre vereador Décio, que até 



o mês de dezembro estaria asfaltado as estradas do Rio Manso. Já começou alguma coisa naquela 
localidade? Falta apenas um mês. Crio frango. Vou pegar cinqüenta frangos como forma de brinde 
se até o dia 31 de dezembro estiver pronto o asfalto do Rio Manso. Foi promessa e está gravado, 
porque não vou prometer mais nada. Vou trazer cinqüenta frangos nesta porta e doar para as pessoas 
carentes. Vou fazer isso. Já vou trazer limpo e dentro do saco se até no dia 31 de dezembro estiver 
pronto o asfalto que vai para o Rio Manso. Então, não estou aqui nesta Casa para brincadeiras. 
Gostaria de vê-lo falar e mandar dinheiro. Dinheiro não se acha no lixo. Então, podem ter certeza 
que está acumulando. Até outubro do ano que vem teremos promessas de R$ 60.000.000,00 para 
Itapira. Vamos ver quando esse dinheiro virá. Gostaria de estar errado. Se é para o bem de Itapira, 
com certeza gostaria de estar errado. Vou ser massacrado, xingado e humilhado nas ruas, porque 
falei contra o Barros Munhoz e que o mesmo é o paladino. Ele é um homem que em vinte anos 
subiu mais de 5.000% o IPTU de Itapira. Nesse momento ele é o todo especial para o povo de 
Itapira. Então, vocês podem ter certeza que o meu caso é aparte. Não vou transferir esse fato para 
nenhum vereador, mas terá pessoas que quebrarão a cara, os dois braços e as duas pernas, porque 
verão que isso não acontecerá. É dinheiro encima de dinheiro. Um cara que se elegeu Governador 
tinha três dias para fazer alguma coisa, mas o mesmo fez questão de vir até Itapira porque pensou 
que o prefeito Toninho Bellini subiria com ele para tirar uma foto e depois o mesmo colocá-la nos 
jornais. Aqui não tem trocha, porque faz quatro anos que ele tenta tirar uma foto ao lado do prefeito 
Toninho Bellini, mas nunca conseguiu. Ele gostaria de tirar essa foto para futuramente dizer que o 
prefeito Toninho Bellini estava junto e subiu no palanque. Ele não conseguirá e morrerá de tédio.” A 
seguir  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr. ANTONIO  ORCINI:  “Senhor  presidente,  senhores 
vereadores, público presente, boa noite. Não entraria nessa discussão, mas em virtude do irmão do 
prefeito falar, seria necessário dizer alguma coisa. Entre nós dois não têm segredo. Lembro-me que 
quando pedia aumento para os funcionários da prefeitura o pessoal dizia que somente minha pessoa 
pedia,  porque falava alto,  todos falavam baixinho e ninguém escutava.  Gostaria de dizer que o 
nobre vereador  Mino sabe que é  necessário  a  assinatura do prefeito  para vir  esses recursos.  O 
recurso da ETEC virá, nobre vereadora. Em relação ao Machadinho, na localidade existe uma linha 
de tubo entupida e é necessário a prefeitura arrumar. A DER está dando os tubos, as máquinas para a 
prefeitura somente entrar com a mão de obra, mas não foram fazer. Você sabe que demora, nobre 
vereador.  Gostaria  de fazer  uma pergunta para vossa excelência.  Cadê os R$ 1.000.000,00 que 
votamos  para  a  compra  de  máquinas  niveladoras  que  até  hoje  não  comparam?  Cadê  os  R$ 
2.000.000,00  que  votei  onde  meu  voto  foi  decisivo  para  que  trocassem  todas  as  bombas  e 
economizar  água  no SAAE,  nobre  vereador?  Faz um ano e  meio  e  ainda  não foi  feito,  nobre 
vereador. Onde está esse dinheiro? Foi feita as bombas? Vossa excelência veio aqui e disse que seu 
irmão foi o primeiro a atender esse projeto do PAC. Posso levar vossa excelência em várias cidades 
que começaram, mas em Itapira ainda não se começou. Cadê as casas? Se é para colocar no papel, 
nobre vereador, também muitas coisas para colocar. O senhor diz respeito a processo, mas não sei se 
o Munhoz está processando o Toninho ou deixando de processar. Quantos anos ficou na justiça o 
problema do Luppi? Agora o senhor vem até esta tribuna e diz o seguinte: “Coitadinho.” Coitadinho 
uma ova. Não vou defender ninguém, mas essa é a realidade que está acontecendo nesta cidade. É 
isso o que está acontecendo. Quantos defeitos nós temos, nobre vereador? Seu irmão não foi à praça 
por falta de educação. A pura verdade é essa, nobre vereador. Governador por três dias, mas é uma 
honra aonde ele chegou. Vossa excelência falava nesta tribuna que ele não chegaria nem presidente 
da Casa. Obteve 92 votos de 94. Ainda teve um engraçadinho que disse o seguinte: “Gostaria que os 
votos  fossem recontados.”  É isso que estou dizendo,  nobre vereador,  e  ainda  posso falar  mais 
coisas. Posso falar mais coisas que não aconteceram nessa cidade sendo que aprovamos nesta Casa. 
Não vim aqui defender ninguém, nobre vereador. Estou sendo sincero, mas está dando nojo de 
ouvir. Somente escuto a palavra nós, mas e as outras coisas que estão acontecendo? Se começarem 
desse modo também vou começar a trazer. Não vou morrer não. Deus deu uma promessa em minha 
vida e não morrerei enquanto não cumprir. Podem ficar tranqüilos. Deus é fiel. Vim até aqui, nobre 
vereador, para dizer isso a você. Os processos são chumbos trocados. Meu pai me ensinou uma 
coisa para seus filhos para nunca darem parte de uma pessoa. Então, nunca fui à porta de uma 



delegacia. Meu pai sempre me dizia que estávamos aqui para ajudar a justiça e não para atrapalhá-
la. Vocês nunca viram eu assinar um processo em todos esses anos... Aparte concedido ao vereador 
Sr.  Paulo Roberto Andrade:  Apenas para relembrar aquilo que a nobre vereadora colocou que 
realmente precisamos de convênios. A autorização da verba já foi feita e seria um grande imbecil de 
ele  vir  até  Itapira  como  governador  autorizar  R$  2.300.000,00  e  não  cumprir.  Dependerá 
evidentemente da assinatura do prefeito para que essa verba venha. Depende da prefeitura. Já está 
autorizada... Continuando o orador: Não viria à esta tribuna, nobre vereador, mas dá a impressão 
para o povo que somos todos uns bananas e somos enganados. Vamos cobrar, nobre vereador, como 
cobramos. Você veio até aqui falar em relação ao bairro do Zé Branco, mas estou acompanhando. 
Você sabe disso, nobre vereador, pois seu irmão participa da licitação. É difícil... Aparte concedido 
ao vereador Sr.  Paulo Roberto Andrade:  Dissemos para o líder do prefeito, vereador Mario, o 
seguinte: “Mario, tem que haver consciência do Executivo em aprovar esses convênios autorizados 
pelo governo do Estado, sendo R$ 2.300.000,00 para o recapeamento e o asfaltamento através do 
DER gratuitamente  sem nenhum ônus pela  prefeitura  no  bairro  dos  Pires,  que  também já  está 
autorizado pelo governo do Estado.” Não acontecerá o recapeamento e essa verba não virá senão 
houver a assinatura por parte da prefeitura municipal como também o bairro dos Pires não será 
asfaltado senão houver parceria com a prefeitura...  Aparte concedido ao vereador Sr.  Mario da 
Fonseca: Somente gostaria de dizer que se o convênio vier o prefeito mandará à esta Casa como 
todas as outras vezes que mandou. Não tem problema nenhum. Somente gostaria de dizer que vossa 
excelência disse que o prefeito foi  mal educado de não ir à praça. Não considero uma falta de 
educação. O que considero uma deselegância é uma pessoa que chega a ocupar um cargo desse 
nível vir à praça de nossa cidade para ofender e falar mal do prefeito da cidade. Isso sim é uma 
deselegância... Continuando o orador: Ele disse depois que viu que o prefeito não apareceu, nobre 
vereador. Se o prefeito estivesse presente, com certeza receberia elogios. Você sabe disso, nobre 
vereador. Como é o irmão do prefeito me passa uma impressão. Não vou mais entrar nesse detalhe. 
Somente gostaria de dizer que é difícil a licitação. O asfalto do Bairro do Rio Manso é necessário 
ser licitado. O asfalto de Itapira à Mogi Mirim também é necessário ser licitado. Mesma coisa com 
o asfalto de Itapira à Santo Antonio de Posse. O que está sendo feito para a DER? Até onde o 
governador tem forças está sendo feito. Vai parar um momento em virtude das duas pontes que 
serão construídas por parte da prefeitura e já começarão no bairro dos Pires. Estou acompanhando, 
inclusive  convidei  o  nobre  vereador  para  o  mesmo  ver  com  seus  próprios  olhos  o  que  está 
acontecendo. Vossa excelência disse em relação da estrada de Mogi Guaçu. Eu disse o seguinte: 
“Vereador, estão plantando grama.” Vim até aqui e me desculpem, pois me excedi demais, mas 
estamos ficando muito ofendidos com essas palavras. Está machucando e enquanto isso a realidade 
não é desse modo. Estamos vendo e sabemos o quanto é difícil. Ele assinou a verba e vamos cobrar. 
Fomos pedir... Aparte concedido ao vereador Sr.  Luis Hermínio Nicolai: O senhor sabe que em 
nenhum minuto ofendi nenhum de vocês. O meu caso sempre disse que é aparte. Não acredito e o 
senhor me desculpe. Somente gostaria de fazer uma pergunta para o senhor e você responda se 
quiser. Até que dia teria que vir a verba da ETEC quando estavam os dez vereadores presentes?... 
Continuando  o  orador:  Até  outubro.  Seria  isso?...  Aparte  concedido  ao  vereador  Sr.  Luis 
Hermínio Nicolai: O combinado seria ainda para esse ano. Já foi assinado e o projeto também. A 
licitação ainda nem foi feita, nobre vereador, porque estão segurando. O dinheiro não virá esse ano, 
nobre vereador...  Continuando o orador:  Tenho acompanhado. Esse dinheiro irá para a ETEC 
Paula Souza. Eles que estão contratando a empreiteira responsável em fazer, nobre vereador. Nesse 
momento não participamos. Simplesmente votamos e estamos cobrando. Esse é o nosso trabalho. 
Agradeço a todos e me desculpem por me exceder.” A seguir faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES: “Boa noite senhor presidente e a todos. Gostaria de ser 
rápido e  parabenizar  o senhor  vereador  pela  indicação.  Votarei  favorável  e toda nossa bancada 
também votará. Discordo plenamente com o que disseram em relação a sua indicação. Em relação 
que o vereador Mino disse que realmente duvida que essa verba venha, se depender da prefeitura, 
essa verba não virá porque contra fatos não há argumentos. O fato é que desde o começo do ano 
estou tentando conversar com o prefeito Bellini em relação ao projeto da Infovia. Várias vezes me 



reuni com ele e o mesmo veio até esta Casa para conversar comigo sobre o projeto... Pela ordem à 
vereadora  Sra.  Sônia  de  Fátima Calidone dos  Santos:  Gostaria  que  o vereador  se  ativesse a 
matéria, pois o mesmo está falando sobre a Infovia... A seguir, o senhor Presidente diz o seguinte: 
Ele  foi  citado pelo vereador  Mino Nicolai  e tem direito de resposta  ...Continuando o orador: 
Muito obrigado, senhor presidente... Pela ordem à vereadora Sra.  Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Então, o senhor dê o direito de resposta e não o direito de discutir a matéria. São duas 
coisas completamente distintas... Continuando o orador: Então, em relação a isso que o vereador 
Mino Nicolai disse, faz dez meses que converso com o prefeito Bellini, inclusive o mesmo assumiu 
compromisso  comigo,  de  que  faria  o  possível  para  que  o  projeto  fosse  implantado.  Fui  até  o 
governo do Estado e consegui R$ 25.000,00 sem contrapartida por parte da prefeitura. Consegui o 
convênio  e  trouxe  para  ele.  Foi  feita  uma  palestra  e  foi  explicado  para  a  sociedade  sobre  a 
importância do projeto para a cidade. Não terá nenhum custo para a prefeitura. Hoje, certamente há 
mais de noventa dias que foi protocolado juntamente ao prefeito, mas o mesmo não assina. Não 
assina porque é verba Estadual conseguida através do deputado Barros Munhoz. Foi conseguida a 
verba da pista de atletismo, mas estão emperrando a liberação da verba. Já faz mais de um ano e 
cinco meses. Então, todos esses projetos, nobres vereadores, seria necessário cobrar. Temos que 
levar à imprensa.  É importante que a imprensa cobre do prefeito.  Por que não quer assinar? O 
dinheiro não é dele e sim do povo, do Estado e da União. Então, senhores, acredito que essa verba 
não virá... Pela ordem à vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de saber 
do jurídico desta Casa qual seria o tempo de resposta? Não são dois minutos?... A seguir, o senhor 
Presidente diz o seguinte: Ele não está respondendo, pois o mesmo tem o direito de falar... Pela 
ordem à vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Ele já respondeu, pois é somente 
dois minutos... Continuando o orador: Senhores, público presente e imprensa é preciso cobrar da 
prefeitura para que assinem os convênios. Contra fatos não há argumentos... Pela ordem à vereadora 
Sra.  Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Vou requerer que o senhor peça ao vereador que se 
atenha a  matéria.  Não é a matéria.  A matéria é o IPTU...  A seguir,  o senhor  Presidente diz  o 
seguinte: Aliás, peço urgentemente para que comprem um material para que possa cortar o som dos 
microfones daqui para frente. Somente desse jeito para colocar ordem nesta Casa... Continuando o 
orador: Muito obrigado, senhor presidente. Então, é importante que a imprensa cobre e vá até o 
prefeito. Por que não querem assinar a liberação da verba da Infovia no valor de R$ 25.000,00? Faz 
mais de noventa dias. Não tem contrapartida. É somente assinar. Já era para estar pronto o plano 
diretor. O pessoal da Unicamp já deveria estar na cidade e o convênio com o Estado também já 
deveria estar feito para a liberação da verba. O deputado Barros Munhoz assumiu compromisso 
público de conseguir a verba, inclusive disse para o prefeito se ele não quisess



e a verba Estadual, teria condições de conseguir verba Federal através do Ministério das Ciências e 
Tecnologias. Expliquei todos esses fatos ao prefeito municipal para não causar problemas. Assim o 
povo ganhará com isso e  não haverá problemas pessoais  políticos em relação ao prefeito  e  ao 
deputado nas questões da cidade, mas infelizmente não estamos tendo isso em nossa cidade. Quem 
está sendo prejudicado é o povo de Itapira. Atentam os senhores da imprensa. Passem a cobrar, 
porque verbas virão. Se houver a assinatura do prefeito teremos verbas e o povo ganhará com isso. 
Muito  obrigado.”  A seguir,  o  senhor  Presidente diz  o  seguinte:  “Pelo  amor  de  Deus,  nobre 
vereadora. A única coisa que fazemos nesta Casa é respeitar. Vocês querem ter razão em tudo. São 
donos da verdade. Infelizmente tive que ouvir isso da senhora.” A seguir, faz justificativa de voto o 
vereador Sr.  DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Parabéns, senhor presidente, porque todos os 
oradores que foram até a tribuna fugiram da matéria. Todos fugiram. Parabéns, senhor presidente. A 
seguir, o senhor Presidente diz o seguinte: Estamos defendendo a Casa. Não havendo mais matérias 
esta presidência sinceramente agradece a imprensa presente,  o povo que veio nos prestigiar,  os 
nossos  pares  e  os  nossos  funcionários.  Desejo  que  Deus  acompanhe  e  abençoe  a  todos  e  que 
continue nos iluminando para que possamos ter idéias, vontade e capacidade de estar cada vez mais 
lutando por nosso povo e para nossa cidade. Boa noite a todos e muito obrigado.” A seguir não 
havendo mais nenhum querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº 308/2009. Aprovada menos quatro votos dos Vereadores Srs., Luis Henrique Ferrarini, 
Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO:  APROVADO  EM  ÚNICA VOTAÇÃO.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  10  de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos 
Srs., Vereadores foram transcritos em sua integra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da 
Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, 
da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.


