
ATA DA 40ª  Sessão Ordinária,  realizada  aos  17  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. Ato 
contínuo, o senhor Presidente solicita ao Assessor Jurídico da Casa, doutor Elias Orsini, para que 
faça uma explanação aos alunos do ensino médio da escola Prefeito Caetano Munhoz, de como 
funciona  o  processo  Legislativo  e  uma síntese  das  funções  da  atuação  de  um vereador.  Como 
primeiro orador  inscrito,  faz  uso da palavra  o Vereador  Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: 
“Senhor  presidente,  membros  da  Mesa,  vereadores,  funcionários  desta  Casa,  imprensa,  público 
presente, boa noite. Faço das palavras do presidente Paulo Andrade as minhas sobre a importância 
da juventude participar do processo da cidade. Então, gostaria de parabenizar a professora Janaina e 
todos os alunos presentes nesta sessão. Com certeza, em meio a esse pessoal há futuros vereadores, 
médicos,  engenheiros,  enfim,  cada  um  com  sua  profissão  que  realmente  colaborará  com  o 
desenvolvimento  de  nossa  cidade  através  da  consciência  crítica  e  participativa  que  é  muito 
importante. Venho à esta tribuna, senhor presidente, para falar sobre dois assuntos. O primeiro seria 
que estava lendo o jornal Tribuna de Itapira e pude constatar que quase aconteceu uma tragédia na 
localidade do condomínio São Judas Tadeu, principalmente nos blocos onde a manutenção está 
comprometida. Por pouco, um jovem não quebrou seu pescoço, ficou paraplégico ou coisa desse 
tipo.  Então,  venho  humildemente  solicitar  para  vossa  excelência  que  acelere  os  trabalhos  das 
comissões,  porque  os  vereadores  estão  fazendo  sua  parte.  Então,  precisamos  chamar  o  poder 
Executivo e a Caixa Econômica Federal para que possamos ver quem gostaria de colaborar e assim 
termos uma alternativa para aquela situação. Aquela situação virou um barril de pólvora que está 
prestes  a  explodir...  Aparte  concedido  ao vereador  Sr.  Paulo  Roberto Andrade:  Sugiro,  nobre 
colega, que hoje se oficialize através de um ofício para o Executivo e a Caixa Econômica Federal 
marcando uma reunião para que possamos resolver esse problema da melhor maneira possível... 
Continuando o orador:  Agradeço a intervenção de vossa excelência e com certeza vamos dar 
procedimento nos trabalhos. Outro assunto que gostaria de abordar seria que quando há pessoas que 
gostariam de ajudar a cidade, precisaríamos bater no peito e anunciar. Recebi um telefonema do 
Rafa Zimbaldi, vereador campineiro que esteve visitando esta Casa. O mesmo disse que estará em 
Brasília amanhã para conversar com os deputados Federais Celso Russomano e Aline Correia. Ele 
se colocou a disposição da cidade em eventuais emendas parlamentares. Então, com certeza, alguma 
novidade por intermédio do Rafa Zimbaldi será conseguida para essa cidade. Então, toda ajuda é 
bem-vinda. Encerro as minhas palavras parabenizando novamente a presença de todos. Muito boa 
noite. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE: 
“Senhoras e senhores mais uma vez obrigado, principalmente aos alunos da escola Prefeito Caetano 
Munhoz, pela presença. Janaina muito obrigado e me coloco a disposição. Endosso as palavras do 
vereador Ferrarini,  pois vocês são o futuro do país e de nossa cidade. É muito bom que vocês 
estejam se inteirando sobre o Legislativo Municipal e conhecendo um pouco daquilo o que acontece 
nesta  Casa.  A  próxima  etapa  será  a  formação  de  um  parlamento.  Vocês  estão  estudando 
Montesquieu, o responsável por pregar os três poderes em todo o mundo. O mesmo dizia que o 
mundo não deveria  ser  regido  por  somente  um poder  e  por  palavras,  mas  era  necessário  leis. 
Atualmente vivemos o que ele pregou no passado, ou seja, na revolução francesa. Os poderes são o 
Executivo, Legislativo e o Judiciário. Espero que possamos transmitir à vocês, principalmente o 
respeito,  a  ética  e  a  transparência.  Como o  próprio  assessor  jurídico  colocou  que  no  Pequeno 
Expediente  falamos  um pouco  de  tudo,  gostaria  de  aproveitar  os  dez  minutos  que  tenho  para 
explanar  da  melhor  maneira  possível  em  relação  dos  acontecimentos  em  nossa  cidade. 
Primeiramente gostaria de anunciar o Poupa-Tempo. Espero que vocês propaguem esse fato para 



seus pais. O Poupa-Tempo foi uma conquista nossa. Ele virá à esta cidade a partir do dia 23 até o 
dia 28 de novembro. O Poupa-Tempo é um serviço gratuito do governo do Estado de São Paulo que 
gerará, de forma competente e rápida, os documentos como RG, Carteira Profissional, antecedentes 
criminais dentre outros serviços para a população itapirense. É um serviço móvel e muito difícil de 
se  conseguir  agendar.  Graças  a  Deus,  conseguimos.  Então,  o  Poupa-Tempo estará  presente  no 
parque Juca Mulato de nossa cidade a partir do dia 23 até o dia 28 de novembro, das 10:00 da 
manhã à  18:00  horas  da  tarde.  Quanto  mais  vocês  propagarem esse  fato,  conseqüentemente,  a 
população usufruirá ainda mais do Poupa-Tempo. Outro assunto que gostaria de abordar é sobre um 
fato ocorrido que a imprensa local abordou sobre a comunidade do Eleutério que reclamava da 
ausência do poder público em relação a esse bairro. Primeiramente falava-se de um abaixo-assinado 
que  não ficamos  sabendo.  Esse  abaixo-assinado foi  para  a  prefeitura  e  infelizmente,  Mario da 
Fonseca, não foi vinculado o referido abaixo assinado. Somente para efeito de esclarecimento, a 
bancada da oposição, após esse fato, fez um levantamento em relação às reivindicações, dentre elas, 
ofícios  e  indicações,  que  totalizaram vinte  e  três  solicitações  para  aquela  comunidade.  Então, 
jamais,  de  forma  alguma,  nunca  foi  tão  trabalhado  em  relação  às  solicitações  baseadas  na 
comunidade do Eleutério como esse ano. Existe um grande problema nesse meio. O vereador, para 
que vocês tomem ciência, não tem o poder de executar as solicitações. O vereador se desloca até a 
comunidade, detecta os problemas, vem a esta Casa e reivindica ao poder Executivo as situações, de 
fato, a favor da população. Um exemplo seria um buraco na rua da professora Janaina. A professora 
vem até  o  vereador  e  pede  uma solução.  O vereador  faz  um requerimento  para  o  Executivo, 
responsável por tomar as providências cabíveis  ou não,  mas às vezes o mesmo não atende por 
diversos motivos. Às vezes não pode atender, não quer atender, enfim, espero que em nosso caso o 
problema seja em não poder atender as solicitações. Falando sobre à ponte em Eleutério, gostaria 
que o líder levasse essa situação ao nobre prefeito. Trouxe um dossiê do que aconteceu desde o 
primeiro até o último passo e infelizmente se não tomarmos providências perderemos a verba, da 
mesma forma que estamos perdendo a verba conquistada pelo vereador Cleber Borges no valor de 
R$ 120.000,00 que há mais de um ano está parada no Executivo, sendo que nossa pista de atletismo, 
infelizmente, se encontra no mato, conforme constatado por um jornal. O que aconteceu com o 
bairro de Eleutério, em relação às reivindicações, após a enchente foi o seguinte: O primeiro passo 
seria que a prefeitura municipal de Itapira solicita através de ofício SG-DAO nº 066/09 em 13 de 
fevereiro de 2.009 recursos financeiros da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para o bairro de 
Eleutério nas seguintes ruas: Processo nº 01: Ponte da Rua Romildo Colferai. Processo nº 02: Ponte 
da Rua Nove de Julho. Passo 2: Após essa solicitação a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
encaminha  ofício  CMIL 109/630  de  2.009  de  17  de  Fevereiro.  Portanto  uma  semana  após,  à 
prefeitura solicita documentos e fotos a respeito da ponte. Passo 3: A prefeitura municipal de Itapira 
encaminha ofício de nº SDS 107/09 datado de 25 Março de 2.009 à Coordenaria Estadual de Defesa 
Civil comunicando as fotos do local e as documentações para aquele momento. Esse ofício não 
consta a assinatura do prefeito, ou seja, foi sem a assinatura do prefeito. Passo 4º: Despacho CMIL 
260/630 de 2.009 e 261/630 de 2.009 de 28 de abril da casa Militar comunicando ao diretor do 
departamento de Defesa Civil de Itapira que as duas pontes localizadas na rua Romildo Colferai e 
Nove de Julho foram vistoriadas e enquadradas nas atribuições dessa Coordenadoria. Portanto, a 
verba naquele momento estava sendo concedida. Isso foi  em 28 de abril  de 2.004. Passo 5º: A 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil enviou ofício de nº 435/630 de 2.009 datado em 28 de abril 
solicitando a apresentação de documentos institucionais e técnicos endereçado ao senhor prefeito 
municipal Antonio Hélio Nicolai para dar prosseguimento ao processo que até os dias de hoje a 
secretaria continua aguardando. Portanto, há mais de seis meses essa solicitação não está sendo 
confeccionada, da mesma forma que não está sendo feito os trabalhos na pista de atletismo por falta 
de envio de documentação por parte do poder público. Então, solicito ao nobre colega, líder da 
bancada  da  situação,  que  acelere  o  processo  na  prefeitura  municipal,  porque  daqui  a  pouco 
acontecerá outra enchente e o povo não poderá ser penalizado por esse fato. É somente isso que 
tenho  a  dizer.  Agradeço  a  presença  de  vocês  e  espero  que  vocês  saiam desta  Casa  felizes  e 
compensados.  Que isso não seja  uma perda de tempo para vocês e sim um acréscimo na vida 



pessoal e profissional no futuro de cada um de vocês. Muito obrigado do fundo de meu coração. 
Boa  noite.”  A seguir,  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  MARIO  DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, nobres vereadores, funcionários desta Casa, público presente, em especial os alunos da 
escola  Estadual  Prefeito  Caetano  Munhoz,  aos  quais  os  cumprimento  na  pessoa  da  professora 
Janaina. Fico muito alegre em vê-los presentes nesta Casa, uma vez que minha esposa, a professora 
Julia, também leciona nessa escola no período vespertino e matutino. Primeiramente gostaria de 
abordar  um assunto  que foi  falado pelo  senhor  presidente  referente  a  idéia  da  professora estar 
realizando um parlamento com os alunos da escola e assim usufruir das dependências desta Casa. 
Acredito que é louvável e dou meus parabéns antecipadamente, não somente à professora como 
também ao presidente desta Casa, mas aproveito o ensejo, senhor presidente, para enaltecer uma 
atitude do ex-presidente desta Casa, senhor Flávio Anísio Pavinato, que criou durante sua gestão o 
Parlamento Jovem envolvendo todas as escolas de nosso município, públicas e particulares que 
surtiu um resultado muito bom nesta Casa. Foi uma idéia boa, bem executada e nada impede que se 
repita novamente. Então, fica meu conselho e idéia já que vossa excelência se dispôs a ceder esse 
espaço. Foi um dia de democracia que ficou marcado nos anais desta Casa. Gostaria de aproveitar, 
já que todos explicaram em relação à esta Casa e o presidente por diversas vezes se referiu à minha 
pessoa como líder da bancada. Na verdade somente exerço a função de líder do prefeito Toninho 
Bellini.  Todo prefeito necessita  de um líder  no Legislativo para o mesmo defender os projetos 
encaminhados, conversando com as bancadas, explicando os referidos projetos e dizendo o porquê 
que  ele  mandou.  Então,  seria  uma voz  do  prefeito  dentro  do  Legislativo,  função  essa  que  foi 
exercida  há  quatro  anos  brilhantemente  pela  vereadora  Sônia.  No  entanto,  alguns  vereadores 
confundem essa função de líder do prefeito que defende, explica e conversa com as bancadas sobre 
os  projetos  como se  fosse  o  próprio  prefeito  ou  um menino  de  mensagens  do  prefeito.  Nesse 
momento muitos dizem o seguinte: “Senhor líder, faz isso ou aquilo. Tome essa providência.” Na 
verdade não seria essa função. Há um equívoco. Posso encaminhar e fazer, mas isso é necessário ser 
feito e dito ao prefeito, através de requerimentos e indicações ou mesmo um projeto de lei. Subir a 
esta tribuna e ficar provocando, não sei dizer se provocam pelo fato de não saberem qual é a função 
do líder, mas não surte resultado algum. Se estiverem pensando que sairei do sério por esse motivo, 
estão  perdendo  tempo,  porque  não  sairei  do  sério.  Já  no  que  se  refere  à  questão  da  pista  de 
atletismo, esse assunto vem sendo debatido desde o começo do ano, na qual já explicamos nesta 
Casa, mas a oposição faz ouvidos moucos e parece que não quer entender. A culpa de não ter saído 
a reforma da pista não é do prefeito. A culpa da reforma da pista estar atrasada é porque o governo 
do  Estado  vinculou  uma  obra  à  outra.  Mais  uma  vez  estou  explicando  esse  fato.  Existem 
documentos que comprovam. O governo do Estado vinculou a reforma da quadra do Lions, ou seja, 
o término da reforma da quadra do Lions ao início da pista de atletismo. Por que o governo do 
Estado  fez  isso,  não  sei  responder.  O  governo  Federal  já  liberou  várias  verbas  do  mesmo 
departamento e nunca precisou vincular. No entanto, ligamos na secretaria de Esportes do Estado e 
fomos informados que no dia 11 o projeto foi à engenharia para ser analisado, mas a mesma ainda 
não começou a análise. Hoje já é dia 17. Foi feita a quadra localizada ao lado do Itapirão, também já 
foi encaminhada ao governo do Estado, mas o mesmo até o momento não deu nenhuma resposta. 
Não vejo a necessidade de ficarem jogando a culpa nos outros. Somente vim a esta tribuna para 
explicar  e  não  dizer  que a  culpa  é  da  oposição  ou situação.  A pista  não  começou porque  um 
convênio está vinculado a outro. No momento em que o governo aceitar essa prestação de contas a 
pista se iniciará. Se o deputado Barros Munhoz, presidente da Assembléia e pessoa influente do 
governo do Estado, quiser fazer uma gestão para desvincular, ótimo. Vamos gostar muito, porque 
começaremos no dia seguinte a licitação e a executar o projeto. Não somos contra a reforma da pista 
de atletismo como eles querem fazer entender que somos. Não somos. O problema é que estamos 
presos por lei. Da mesma forma não somos contra a reforma das pontes do bairro de Eleutério, 
como o presidente mostrou através do relatório que o mesmo leu. É um caso eventual e que também 
aconteceu no ano de 2.008. Se pesquisarmos quantas outras vezes o referido córrego localizado no 
bairro de Eleutério transbordou, veremos que foi somente uma única vez no ano de 1.996. Nessa 
época não existia outra ponte e nem a atual.  Parece-me que a ponte era de madeira e logo em 



seguida foi feita essa ponte que começou a dar problemas. Não lhe dei aparte, senhor presidente, me 
respeite, por favor. O senhor é presidente desta Casa e mais do que ninguém precisa respeitar o 
Regimento, ainda mais na frente dos alunos. Então, não somos contra. Queremos que seja feita a 
reforma das pontes e estamos cumprindo. Digo que ninguém é perfeito. Nenhum governo é perfeito 
em sua administração como queriam fazer crer alguns anteriormente. Há erros e falhas. Pode ser 
que tenha ocorrido uma falha na secretaria de Defesa Social. O ofício não foi assinado pelo prefeito, 
mas provavelmente deve ter sido assinado pelo secretário de Defesa Social responsável pela área e 
execução dos serviços. Atualmente a administração pública municipal é descentralizada. Existem as 
secretarias onde cada uma delas responde pela sua área. Pode ser, senhor presidente, que realmente 
tenha ocorrido uma falha por parte  do secretário  ou de alguém. Essa semana conversei  com o 
Pierozi, chefe da Defesa Civil. Ele me relatou o seguinte: “Mario, já estou indo atrás de tudo isso. 
Vamos resolver o mais rápido possível.” Então, as coisas funcionam desse modo. Pode ser que 
tenha ocorrido um erro por parte da administração? Pode. Não estou aqui para tapar o sol com a 
peneira e fazer alguém de idiota. Às vezes, erramos. Em nossa vida pessoal, erramos. Pode ser que a 
administração tenha errado e falhado em relação a esse item,  mas estamos correndo atrás para 
fazermos e cumprirmos. Agora, desleixo, pouco caso e não querer fazer, não existe. Então, gostaria 
de mais uma vez agradecer a presença dos alunos e parabenizar a professora pela iniciativa. Poucos 
são os professores que saem do limite da sala de aula. Isso, atualmente, é muito importante. É 
importante  trazer  os  alunos  para  conhecer,  visitar,  cobrar,  ver  como  funciona  e  como  são  as 
realidades para futuramente, principalmente, darem um voto de qualidade e eleger representantes 
legítimos.  O vereador  pelas  funções  atribuídas  e pela  Constituição Federal  tem três  funções:  A 
função de legislar que é a função de elaborar as leis, a função de fiscalizar sendo ele próprio, a 
Câmara e o poder Executivo e por fim a função de representar, ou seja, o vereador, o legislador é o 
representante  legítimo do povo. A Constituição Federal,  lei  maior  de nosso país  onde todas as 
demais leis devem se amoldar e encaixar, dá ao vereador, senador, deputado federal e estadual essas 
três funções. A principal função seria a de representar quando o povo que não está presente nesta 
Casa  hoje,  mas  no  dia  da  eleição  dá  seu  voto  a  algum  vereador  e  prefeito,  está  elegendo 
representantes para tomarem as atitudes políticas e administrativas por ele. Ele delega. É por esse 
fato que contém um artigo na Constituição Federal que diz o seguinte: “Todo poder emana do povo 
e em seu nome será exercido.” Somos meros empregados de vocês e vocês têm esse direito de 
virem a esta Casa para conhecerem os trabalhos e nos cobrar quando alguma coisa está sendo feita 
errada ou talvez quando vocês não queiram. Muito obrigado e uma boa sessão a todos.” A seguir, 
faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  CARLOS  ALBERTO  SARTORI:  “Prezado  companheiro 
presidente,  nobres  pares,  público  presente,  em especial  aos  alunos  da  escola  Estadual  Prefeito 
Caetano Munhoz, assim como a professora que vos acompanha nesta noite, professora Janaina, boa 
noite.  Parabenizo  a  atitude  da  professora  e  o  interesse  dos  alunos  em  estarem  buscando 
conhecimento junto ao Legislativo itapirense, assim como, exercendo a cidadania. É importante que 
os jovens se interajam ao Legislativo itapirense para assim constatarem o que está acontecendo e o 
que de bom os vereadores eleitos estão fazendo para nosso município. É um prazer tê-los aqui. 
Voltem  sempre.  Em  particular,  familiares  de  minha  pessoa  trabalham  nessa  escola  como  a 
professora Iara, o Leandro, a minha mãe, dentre outros parentes. É uma escola antiga. Então, é um 
prazer muito grande recebê-los nesta Casa. Gostaria de falar e parabenizar o meu companheiro do 
Rotary,  Juvenal  Santi  Lauri,  por  ser  eleito  presidente  da  OAB do município  de  Itapira.  É  um 
orgulho tê-lo  a  frente  da  subseção de  Itapira.  O Juvenal  vem trabalhando há  anos  como vice-
presidente da referida seção e atualmente se tornou presidente com uma votação expressiva e muito 
grande, assim como os integrantes da chapa, doutor Cláudio Nascimento, Benedito Alves de Lima 
Neto e o doutor Lúcio de Menezes. Os quatro eram os principais integrantes daquela chapa. Então, 
deixo  gravado  e  registrado  o  voto  de  congratulação  pela  eleição  onde  estará  defendendo  os 
interesses dos advogados do município de Itapira. É muito importante para a cidade, assim como 
para as classes dos advogados.  Outro assunto que gostaria de falar  seria sobre a gratuidade do 
Transporte Público às pessoas com 60 anos. Acredito que está havendo uma confusão muito grande 
em nossa cidade.  É  uma lei  que  já  foi  aprovada  nesta  Casa  em 05 de  outubro  de 2.009,  mas 



infelizmente a empresa Itajaí não está cumprindo. A mesma está desrespeitando o idoso mais uma 
vez, onde os idosos têm seus direitos elencados no Estatuto do Idoso, uma lei Federal. Somente fiz 
a adequação da lei no município onde passou valer a gratuidade para os idosos com 60 anos. Em 
Itapira é necessário ter 65 anos, levar o RG da avó e do pai, fotografia, além do que pagar R$ 22,00 
para cada renovação. O que é isso? E o direito do idoso? Cadê a Constituição? O direito é do povo. 
O idoso trabalhou e contribuiu muito. Então, o idoso tem o direito adquirido. É uma lei Federal. 
Não podemos desrespeitar a lei. Nesse caso, cabem as sanções penais. Acredito que uma ação civil 
pública, com a obrigação de fazer, a empresa deve ser multada diariamente depois do ingresso dessa 
ação, porque estamos nesta Casa para defender o interesse e o direito do povo. Acredito que o idoso 
trabalhou, contribuiu e respectivamente tem o direito, pois está escrito em lei. A Constituição diz 
que todos são iguais perante a lei. O idoso tem uma lei que o protege, ou seja, essa lei é o Estatuto 
do  Idoso.  Então,  por  que  está  havendo  esse  desrespeito  com o  idoso?  O idoso  já  trabalhou  e 
contribuiu. Muitas vezes falam para os idosos o seguinte: “Olha, você somente poderá fazer duas 
viagens por dia. Se for ao período que não completar 40 minutos, o senhor ou a senhora não poderá 
adentrar  no  ônibus.”  É  um  absurdo.  Está  na  lei  que  mediante  a  apresentação  da  carteira  de 
identidade o idoso poderá ingressar no ônibus e realizar quantas viagens forem necessárias. É um 
direito do idoso. Se nós vereadores não defendermos o interesse do povo e do idoso, defenderemos 
o interesse de quem? É um absurdo. É necessário que haja o cumprimento da lei. A empresa tem um 
contrato com a prefeitura e o que posso fazer? Todos sabem que essa cidade é uma cidade antiga. 
Então, o idoso não terá sua vez? Não. Vamos relembrar que é uma das passagens mais caras da 
região.  É  um serviço  prestado sem qualidade  por  parte  da  empresa  Itajaí  e  ainda  não  querem 
colaborar  com o  direito  do  idoso.  Em que  mundo  estamos  vivendo?  Acredito  que  todos  têm 
obrigações, mas também têm direitos. Então, estamos nesta Casa para defender o direito do idoso... 
Aparte  concedido  ao  vereador  Sr.  Cleber  João  da  Silva  Borges:  Diante  de  tantas  denúncias 
referentes à empresa Itajaí, a pergunta que não quer se calar é por que a prefeitura insiste em manter 
essa empresa diante de tantas denúncias e irregularidades? Por que a prefeitura, mesmo assim, ainda 
insiste em manter essa empresa e não rompe o contrato para a contratação de outra empresa mais 
adequada e qualificada para atender adequadamente a população? Não entendo esse fato,  nobre 
vereador... Continuando o orador: Em meu ponto de vista, nobre vereador, acredito que é um total 
desrespeito  para  com  a  população.  Quando  prestamos  um  serviço  de  má  qualidade,  não 
preenchendo  os  requisitos,  não  cumprindo  a  lei  Federal,  é  um  absurdo.  Acredito  que  é  um 
desrespeito para com o povo de Itapira. A única coisa que tenho para dizer seria isso, mas como 
vereadores sérios estaremos buscando o amparo judicial para defender o interesse do povo e do 
idoso... Aparte concedido ao vereador Sr.  Cleber João da Silva Borges:  Como não terei tempo 
para responder para vocês, pois logo em seguida outro vereador falará nesta tribuna, gostaria de 
rebater  com muita  veemência o que disse o vereador  Mario da Fonseca em relação à  pista  de 
atletismo. Consegui essa verba da pista de atletismo junto ao deputado Barros Munhoz no valor de 
R$ 100.000,00 para a  referida  reforma.  Há um ano e  cinco meses  que estou  acompanhando o 
processo  da  liberação  dessa  verba,  mas  infelizmente  por  parte  da  prefeitura  municipal  não  há 
empenho para encaminhar os documentos necessários para a liberação da verba. O fato é que não há 
empenho dessa administração e do prefeito municipal. Tenho em mãos um ofício em relação ao 
projeto da Infovia Municipal, onde vocês sabem que é uma rede que disponibilizará internet gratuita 
para toda a população. É importante que vocês levem essa informação para seus pais e amigos sobre 
o que está acontecendo. Desde o começo do ano toda a bancada da oposição está trabalhando em 
cima desse projeto. Vários seguimentos da cidade são favoráveis ao projeto. Estamos batalhando, 
mas em tudo o que vamos fazer o prefeito alega o efeito da crise e que conseqüentemente não temos 
dinheiro. Estamos buscando dinheiro, ou seja, verba Estadual e Federal. Consegui verba Estadual 
para a elaboração do plano diretor. Encaminhei esses fatos ao prefeito e estive discutindo com o 
prefeito durante esses dez meses. Tenho um ofício em mãos assinado pelo prefeito datado do dia 14 
de agosto de 2.009, na qual há 93 dias o mesmo recebeu esse ofício. Era para o prefeito assinar esse 
ofício e liberar a verba, mas o mesmo engavetou o ofício e não assinou. Gostaria de saber o porquê 
que ele não assina. Por que talvez seja pelo fato que o Barros Munhoz foi seu adversário político ou 



porque o Barros Munhoz conseguiu a verba. Então, acredito que o interesse do povo tem que estar à 
frente dos interesses políticos e pessoais do senhor prefeito. Então, levem essa informação para seus 
pais e seus amigos. A verba está liberada. Se vocês encontrarem o prefeito nas ruas, cobrem do 
mesmo.  Perguntem para  ele  o  seguinte:  “Olha,  prefeito,  por  que você não assina o projeto do 
vereador que conseguiu a referida verba.” Não entendo, pois fazem 93 dias que está protocolado. É 
somente ele assinar para a liberação da verba. Desse modo será iniciado o plano diretor da Infovia. 
Vamos buscar dinheiro do governo Estadual e Federal  para implantar essa rede na cidade,  mas 
infelizmente por interesses pessoais e políticos não há interesse da administração em liberar essa 
verba. Então, gostaria de deixar bem claro a vocês. Levem essa informação aos seus amigos e seus 
pais. Quem quiser uma cópia do ofício protocolado com o prefeito, está aqui. Contém a assinatura 
do prefeito. A verba está liberada, mas senão tiver a assinatura do prefeito à verba não será liberada. 
Se o prefeito  não  assinar,  não teremos  a  Infovia  em nossa  cidade.  Muito  obrigado,  vereador... 
Continuando o orador:  Somente gostaria de falar que hoje estive presente na vila de Eleutério 
protocolando junto à uma representante da Petrobrás várias reivindicações e indicações para o povo 
daquela localidade. 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,  imprensa,  alunos,  professora Janaina.  Não é a primeira vez que a 
professora Janaina vem a esta  Casa com seus alunos.  A professora Janaina traz dentro de si  a 
cidadania através de seus pais. Mande um abraço para o doutor Ito e sua mãe, por favor, pelas 
pessoas maravilhosas que são.  O vereador  Mario da Fonseca disse que a oposição faz ouvidos 
moucos. Faz vista grossa também. Então, vocês imaginem como eles querem legislar enxergando 
pouco e ouvindo menos ainda. Alguma coisa não dará certo. Vamos lá. Ouvi atentamente o que o 
vereador Cleber Borges disse. Desafio o vereador a dar o número da conta bancária, onde está o 
dinheiro mandado pelo deputado Barros Munhoz. Você tem o número da conta, nobre vereador? 
Vamos começar a falar sério, porque temos estudantes presentes nesta Casa que futuramente podem 
estar sentados nessas cadeiras. Então, vamos começar a explicar as coisas de uma forma séria e 
honesta para a população de Itapira. Vamos lá. Vocês viram, não é? Atos que valem por milhões de 
palavras, não é verdade? Então, vamos lá. Falaram e o vereador falou que o prefeito Toninho Bellini 
não aceita dinheiro do Barros Munhoz e não aceita o dinheiro do Estado. Somente alguém muito 
louco, o que o prefeito não é, não aceitaria verbas de nível Estadual ou Federal. Muito bem. O 
prefeito não faz convênio. Nesse momento digo que é vista grossa, pois o vereador Carlos Alberto 
Sartori  que trabalha no Fórum, perto dele existe uma placa.  Se vocês passarem pela localidade 
verão essa placa sobre o convênio assinado entre o prefeito Toninho Bellini e o governo do Estado 
de São Paulo para a reforma do Fórum. O projeto da Infovia custa mais de R$ 2.000.000,00. O 
prefeito  Toninho  Bellini  já  disse  o  seguinte:  “Traga  a  verba  e  conseqüentemente  vamos 
implementar.” Quem não quer internet com fibra óptica, rápida e mais acessível? Não é gratuito. 
Veio um professor a esta cidade designado pelo vereador. O mesmo disse o seguinte: “Quem fez 
campanha dizendo que terá internet de graça, mentiu.” Isso não foi minha pessoa que disse e sim o 
professor designado pelo vereador. Para os senhores entenderem como funciona um convênio, o 
prefeito tem verbas e convênios onde chamamos de verbas carimbadas, como a verba da Educação 
e Saúde, que são destinadas para determinado projeto e finalidade. Então, quando vem dinheiro para 
UTI ou Merenda, essas são verbas destinadas somente para as mesmas. É desse modo que as coisas 
funcionam. Para que o prefeito possa fazer alguma coisa é necessário estar depositado na Caixa 
Econômica Federal ou Estadual, atual banco do Brasil. É muito fácil vir até aqui e falar. Gostaria 
que os senhores alunos participassem da sessão inteira para que vissem o que acontecerá nesta Casa 
hoje.  Vou  explicar  para  os  senhores.  Gostaria  de  saber  se  o  vereador  tem o  número  da  conta 
bancária.  Mocinha,  você que recebeu nesse momento esse papel,  tem número de alguma conta 
bancária? É o número da conta bancária? Não, então, não é o número da conta bancária. Deveria 
haver uma pouco mais de respeito sobre aquilo que estou falando. Os senhores vão vendo como a 
coisa funciona, não é? Professora Janaina, fale para seus alunos não fazerem isso em sala de aula 
enquanto a senhora estiver falando, ou seja, alguns alunos distribuindo papeizinhos. É aquela coisa, 
pois existem pessoas que a educação vem do berço e outras não. O vereador Carlos Alberto Sartori 



falou nesta tribuna com muita propriedade sobre nossos idosos. É verdade, temos que respeitar e 
olhar pelos nossos idosos, mas não somente pelos nossos idosos. Temos que olhar para toda cidade, 
especialmente para vocês.  Se vocês  permanecerem até  o  final  da sessão,  vocês verão como os 
vereadores da oposição se portam em relação aos estudantes. Breve histórico. O prefeito tinha a lei 
municipal que dizia que a vida útil de um ônibus para transportar os estudantes deveria ser de no 
máximo 15 anos.  Os senhores vereadores da oposição fizeram outra  lei  dizendo que os ônibus 
poderiam ter  25 anos  de uso,  ou seja,  transporte  mais  velho.  Transporte  velho significa menos 
segurança e nesse momento o prefeito de uma forma muito coerente e consciente vetou o projeto. 
Vamos ver se os vereadores pensarão nos senhores e manterão o veto do prefeito. Vamos ver, pois é 
a segurança de nossos alunos que está em jogo. Isso é uma exceção. Você pode ter um veículo mais 
conservado, embora mais velho, mas isso são exceções. Todos sabem que o motor, portas, enfim, 
estará mais deteriorado em um veículo de 25 anos do que num veículo de 15 anos. Os vereadores 
fizeram essa proeza de mudar a lei para que os veículos que transportam nossos estudantes tivessem 
25 anos. Senhor presidente, olha que cena lamentável, não é? Gostaria de dizer que não ouvi o 
senhor presidente falar, pois me retirei da sessão e não atrapalhei absolutamente ninguém. Ouvi 
todos os meus colegas, fiquei aqui e ouvi. Fico envergonhada com essa atitude, por quê? Por que 
depois  é  nivelado  por  baixo  e  os  vereadores  não  se  respeitam.  Acredito  que  a  democracia  é 
exatamente cada um conseguir falar aquilo que acredita e permitir que as pessoas ouçam o que cada 
um está falando. O presidente já tinha deixado claro que iria fazer um intervalo entre o Expediente e 
a Ordem do Dia e o vereador poderia distribuir o que ele quisesse para vocês, pois acredito que seus 
pais, assim como minha pessoa, sempre dizem o seguinte: “Respeite a opinião adversa. Discuta e 
debata, pois isso é bom para o crescimento de todos.” Imaginem se todos pensassem iguais. Seria 
um horror. É necessário respeitar o próximo. Enquanto o outro estiver falando, preste a atenção. 
Senão quiser ouvir, peça licença e saia, mas fazer o que o vereador fez, em minha opinião, foi algo 
lamentável, entendeu? É o mesmo que futuramente vocês estarem com a professora Janaina em sala 
de  aula  e  alguns  discutirem assuntos  enquanto  a  professora  estiver  falando.  Isso  é  aquilo  que 
aprendemos em casa, não é mesmo? Isso é o que nossos pais nos ensinam desde pequenos. Nossos 
pais falavam o seguinte: “Olha filho, tenha educação, respeite o que as pessoas falam, escutem, 
ponderem e divirjam.” Todo mundo tem o direito de divergir, pois ninguém é obrigado aceitar tudo 
aquilo que outra pessoa fala. Vamos respeitar as pessoas, não é mesmo? A cena que vi hoje nesta 
Casa, senhor presidente,  ainda mais partindo de um membro da Mesa Diretora,  foi  lamentável. 
Então, gostaria de deixar aqui o meu repúdio sobre essa atitude, desejar que tenhamos uma boa 
sessão  e  que  os  senhores  permaneçam  presentes  para  presenciar  a  questão  do  transporte  dos 
estudantes. Muito obrigada e boa noite.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o 
Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 
Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 
da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 
de  novembro  de  2009. DESPACHO:  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador 
Antonio  Caio",  aos  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  2º) 
RELATÓRIO Nº. 009/2009.- Audiência Pública realizada no dia 06 de novembro de 2009, para 
discussão e debate do Projeto de Lei nº 121/2009 que "Estima a Receita e fixa a Despesa para o 
exercício  de  2010  e  dá  outras  providências".  Autoria.  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Relatórios o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 
Lei  Complementar.  3º)  Projeto  de Lei  Complementar nº.  0012/2009.-  Em que  o  Sr.  Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Transforma e extingue 
cargos  no  quadro  de  pessoal  da  Prefeitura  Municipal.  DESPACHO:  ÀS  COMISSÕES 
COMPETENTES.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura 
dos  Projetos  de  Resolução.  4º)  Projeto  de  Resolução nº.  0011/2009.-  Em que  o  Sr.  Mesa  da 
Câmara  submete  à  apreciação  do  Colendo  Plenário  propositura  supra  que  Dispõe  sobre 
suplementação e anulação de dotações Orçamentárias da Câmara. A seguir, pela ordem, o Vereador 



Cleber  Borges  requer  e  a  Casa  aprova  por  unanimidade,  para  que  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 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Lei. 5º)  Projeto de Lei nº. 00128/2009.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga a Lei nº 3.361, de 19 de outubro de 
2001.  DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00129/2009.- Em 
que o Sr.  Prefeito  Municipal  submete  à  apreciação  do Colendo Plenário  propositura  supra que 
Revoga  a  Lei  nº  4.221,  de  07  de  fevereiro  de  2008.  DESPACHO:  ÀS  COMISSÕES 
COMPETENTES.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto 
Andrade - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00130/2009.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à  apreciação  do Colendo Plenário  propositura  supra que  Revoga a  Lei  nº  4.292/08  e  a  Lei  nº 
4.377/08.  DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 17 
de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00131/2009.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 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 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 9º) PARECER nº. 
158/2009.- Ao Projeto de Lei nº 0121/2009 e Emendas Modificativas nºs 01 e 02/09. RELATOR: 
Mário da Fonseca. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 
Saúde e Assistência Social, Obras Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 121/09, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2009, bem 
como às Emendas Modificativas de nºs 01 e 02/09, após minudentes e acurados estudos sobre o teor 
da propositura, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de 
natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em minuciosa análise 
e exaustivas reuniões,  inclusive com a realização de uma Audiência Pública aberta ao público, 
conforme  Relatório  de  nº  09/09,  realizada  no  dia  06  de  novembro de  2009,  nesta  Casa,  estas 
Comissões observaram-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício, fixado em 
R$ 144.000.000,00, foi elaborado em conformidade com os Programas de Governo estabelecido na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
atendendo o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem 
como na codificação das receitas e despesas. Com relação às Emendas Modificativas apresentadas 
pelos nobres edis à Peça Orçamentária, não existe impedimento para suas tramitações, deixando, 
portanto, o mérito, ao critério do Colendo Plenário. 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 17 de novembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º)  PARECER nº. 159/2009.- Ao Projeto de Lei nº 125/2009 e Emendas Aditiva nº 
01/09 e  Modificativa nº  01/09.  RELATOR: Luis  Hermínio Nicolai.  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 125/2009, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Institui a "Área Azul" e revoga as 
Leis 1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07", bem como às Emendas Aditiva nº 01/09 e Modificativa nº 
01/09, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 



DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a) Paulo 
Roberto  Andrade  -  Presidente.  11º)  PARECER nº.  160/2009.-  Ao Projeto  de Lei  nº  131/2009 
.RELATOR: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 131/2009, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio 
com  o  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do  Estado  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 verbal do Vereador Mario da Fonseca aprovado pela Casa, o Sr. Presidente encaminha 
a matéria 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 17 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  Mario da 
Fonseca 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. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00228/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aulide de Castro. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º)  Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00229/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Euclides Rodrigues da Silva. 
Autoria.  Luis  Hermínio  Nicolai.  DESPACHO:  APROVADO  POR  UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Kleber Augusto 
dos  Santos  Fernandes.  Autoria.  Luis  Hermínio  Nicolai.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade -  Presidente.  15º)  Requerimento Voto de Pesar nº.  00231/2009.-  Voto de pesar  pelo 
falecimento  Sra.  Maria  Augusta  da  Silva.  Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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. 16º)  Requerimento nº. 00298/2009.- Voto de Congratulação com o 
grupo  CIDA (Ciclistas  Itapirenses  Devotos  de  Aparecida),  na  pessoa  do  seu  organizador  Luis 
Alberto  Duzo,  pelo  3º  passeio  ciclístico  até  Tambaú.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio Caio",  aos  17 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º)  Requerimento nº. 00299/2009.- 
Congratulação com a diretoria da Casa da Criança, pela celebração de 25 anos do projeto 'Troque 
um Brinquedo por  um Pirulito'.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00300/2009.- Congratulação com dirigentes 
e membros da Igreja Evangélica Plano de Deus, pela realização do evento gospel que reuniu 4 mil 
pessoas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
19º)  Requerimento nº. 00301/2009.- Voto de Congratulação com a última enfermeira voluntária 
viva  da  Revolução  de  32,  Maria  Galdi  Terra,  pelo  seu  aniversário  de  99  anos.  Autoria.  Luis 
Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 
00302/2009.- Voto de Congratulação com toda diretoria da Associação Comercial e Empresarial de 
Itapira, no nome de seu presidente José Natalino Paganini, pelos 70 anos de fundação. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 



00303/2009.-  Voto  de  Congratulação  com  a  atleta  Roberta  Lima  pela  convocação  na  Seleção 
Brasileira  de  atletismo.  Autoria.  Cleber  Borges.  Luis  Henrique  Ferrarini  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00304/2009.- Voto de Congratulação 
com o investigador de polícia, Daniel César Fernandes Portilho, pelos trabalhos realizados e bons 
serviços  prestados  para  Itapira.  Autoria.  Cleber  Borges.  DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade  -  Presidente.  23º)  Requerimento nº.  00305/2009.-  Oficiar  à  direção da Viação Itajaí, 
solicitando reinserção do horário das 12h00 no bairro rural Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. A seguir, o vereador Toninho Orcini manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00306/2009.- Requer nos 
termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º,  Inciso XXXIII, da Constituição Federal,  Artigo 36, 
parágrafo  único,  e  Artigo  64,  Inciso  XIV da  LOMI,  informações  da  Secretaria  Municipal  da 
Educação sobre o motivo da Escola Municipal Joaquim Vieira, no bairro de Eleutério, estar com 
séries diferentes tendo aula na mesma classe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, a vereadora 
Sônia  de  Fátima  Calidone  dos  Santos  manifesta  interesse  em  discutir  a  presente  matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 00318/2009.- Sugere instalação 
de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Edgard Trani Bagatella, no bairro Istor Luppi, em 
frente a residência número 125. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade  -  Presidente.  26º)  Indicação  nº.  00319/2009.-  Sugere  instalação  de  um  redutor  de 
velocidade tipo lombada na rua Hideo Cachiba, em frente a residência número 132. Autoria. Carlos 
Alberto  Sartori.  DESPACHO:  APROVADA POR  UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio 
Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º)  Indicação nº. 
00320/2009.- Sugere instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Otávio Ferreira 
Adorno,  em  frente  a  residência  número  100.  Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori.  DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º)  Indicação nº. 00321/2009.- Sugere denominação de 
"Arlindo  Mantuan",  para  uma  via  ou  logradouro  público.  Autoria.  Carlos  Alberto  Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  17 de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 00322/2009.- Sugere 
ao Sr. Prefeito para que encaminhe projeto à esta Casa de Leis objetivando implantar no município 
o projeto "Brincando no Bairro". Autoria.  Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 30º)  Indicação nº. 00323/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito para que 
determine junto a empresa concessionária responsável pelo transporte público coletivo, a Viação 
Itajaí, a fixação de placas informativas em todos os pontos de ônibus da cidade, onde irá constar os 
horários  do  itinerante.  Autoria.  Luis  Henrique  Ferrarini.  DESPACHO:  APROVADA  POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 31º) Indicação nº. 00324/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito desenvolver junto a 
Secretaria Municipal de Educação a elaboração de um projeto para implantar a disciplina 'Cidadania 
e Justiça' ou 'Introdução ao Estudo de Direito' na rede básica de ensino. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini.  A seguir,  a  vereadora  Sônia  de  Fátima  Calidone  dos  Santos  manifesta  interesse  em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º)  Indicação nº. 
00325/2009.-  Sugere instalação de um redutor  de velocidade tipo lombada na rua Lindóia,  em 
frente a estabelecimento comercial. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  17  de  novembro  de  2009.  a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 33º)  Indicação nº. 00326/2009.- Sugere execução de reforma na 
Escola Municipal Joaquim Vieira, localizada no bairro rural de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 



Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º)  Anglo - Sistema de Ensino.- 
Convida os Srs., Vereadores, para exposição do Projeto Anglo Kids - Meio Ambiente, a realizar-se 
nos dias 19 e 20 de novembro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
novembro de 2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  35º)  Ministério  da Saúde Nº Ref. 
737511/MS/SE/FNS, 744352/MS/SE/FNS, 751441/MS/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$ 
553.312,92. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º)  Câmara Municipal da Estância de Socorro - SP.- 
Encaminha  Moção 14/2009,  de  autoria  do  Vereador  Carlos  Roberto  de  Moraes,  aprovada  pela 
Edilidade Socorrense. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro 
de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  37º)  ExpoBrasil  -  Desenvolvimento  Local.- 
Convida os Srs., Vereadores, para 8ª Expo Brasil, a realizar-se nos dias 25 a 27 de novembro, local, 
Palácio de Convenções do Anhembi - São Paulo - Capital. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) UVESP.- 
Informa o lançamento da Escola EVESP. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º)  Secretaria da Defesa 
Social Itapira - SP - Ofício nº 493/GMI/2009.- Resposta ao ofício nº 345/2009 que encaminhou o 
requerimento  nº  138/2009. DESPACHO:  CIENTE.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  aos  17  de 
novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 40º) Prefeitura Municipal de Itapira - 
Ofício SG-DAO nº 490/2009.- Informação referente ao ofício 392/2009, desta Câmara Municipal, 
referente a Equipe do Poupa-Tempo. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de  novembro  de  2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  41º)  Prefeitura  Municipal  de 
Itapira - Ofício SNJ nº 720/2009.- Respostas relacionadas aos seguintes Requerimentos 50, 140, 
151, 152, 159, 160, 161, 164, 165 e 166/2009 e a Indicação 217/2009, acolhidos por esta Casa de 
Leis. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade -  Presidente.  Esgotadas as matérias  constante do Expediente,  o Sr.  Presidente 
passa  de  imediato  à  Ordem  do  Dia.  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  "quorum",  o  Sr.  Presidente  declara 
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei 
nº 00121/2009.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2010. Autoria: 
Prefeito  Municipal.  DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER BORGES SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) 
Em única discussão a RAZÕES DE VETO. Ao Autógrafo 115/2009, que altera a Lei 3.050/98 que 
dispõe sobre o registro e controle de serviço de transporte de escolares do Município de Itapira. 
Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: 
“Senhor  presidente,  senhores  vereadores,  público  presente,  boa  noite.  Esse  projeto  partiu  desta 
Casa. A vereadora Sônia abordou a matéria no Pequeno Expediente referente ao transporte escolar. 
Alertamos sobre alguns artigos que não concordávamos como o aumento da idade dos ônibus, a não 
lacração dos tacógrafos, enfim, a diminuição da segurança que estava havendo de um projeto para 
outro. A bancada situacionista votou contra esse projeto, no entanto, o referido projeto foi aprovado. 
Chegou ao Executivo responsável por sancionar e promulgar a lei, mas o prefeito disse o seguinte: 
“Esse projeto diminuirá a segurança do transporte escolar, pois a atual lei que temos é melhor. Vou 
vetá-la.” O prefeito disse que vetaria, ou seja, que não concorda com essa lei. Automaticamente o 
projeto  volta  à  esta  Casa  para  que  os  vereadores  votem  e  falem  o  seguinte:  “Olha  prefeito, 
concordamos com o seu veto ou não concordamos com seu veto.” Portanto, quem votar contrário ao 
veto conseqüentemente estará votando contra a proibição do projeto de lei. Quem votar favorável 
estará concordando com a atitude do prefeito em não concordar com o referido projeto de lei, como 
os vereadores situacionistas. Para o veto ser derrubado é necessário a maioria qualificada, ou seja, 
seis vereadores tem que votar contra o veto do prefeito. Ele precisa ser votado em até trinta dias. 
Senão for votado o referido vem automaticamente para a Ordem do Dia e obrigatoriamente terá que 



ser votado. Sou favorável a manter o veto. Oriento a bancada a votar favorável as razões de veto 
para que ele não seja derrubado nesta Casa. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente, coloca em única votação o Veto. Aprovado menos 5 
votos dos vereadores Toninho Orcini,  Décio da Rocha Carvalho,  Cleber Borges, Carlos Alberto 
Sartori e Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz justificativa de voto a vereadora Sra.  SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de agradecer a nossa bancada e os vereadores, 
porque como o vereador Mario disse, os vereadores presentes nesta Casa impediram, mantendo o 
veto  do prefeito,  que  os  nossos  alunos  tivessem menos segurança.  Votamos  pela  segurança  de 
nossos alunos  que necessitam utilizar do transporte escolar.  Então,  parabenizo toda bancada da 
situação que dá apoio ao senhor prefeito nesta Casa por manter esse veto. Os ônibus não podem ter 
mais do que 15 anos. Não pode ser ônibus velho, porque a vida de vocês não tem preço. Muito 
obrigada.”  A seguir,  faz  justificativa  de voto o vereador  Sr.  MAURO ANTONIO MORENO: 
“Senhor presidente, de maneira alguma seria contra as medidas de segurança que seriam tomadas. 
Sou contra a viação Itajaí e favorável pela retirada da empresa Itajaí. Já passou da hora.” A seguir, 
faz  justificativa  de  voto  o  vereador  Sr.  LUIS  HENRIQUE  FERRARINI:  “Votei  a  favor  do 
prefeito em razão das questões de segurança. Sou um vereador onde todos sabem que trabalho pela 
segurança, mas gostaria de parabenizar a bancada de oposição, pois dentro do projeto criava-se uma 
comissão  fiscalizadora.  Então,  é  uma  idéia  boa  que  pode  ser  aperfeiçoada.  No  ano  que  vem 
devemos colocar essa comissão para fiscalizar de fato eventuais irregularidades, porque ninguém 
criou isso. As deficiências da atual empresa que prestava o serviço é o que refletiu na ação dos 
nobres  colegas.”  A  seguir,  faz  justificativa  de  voto  o  vereador  Sr.  PAULO  ROBERTO 
ANDRADE: “Para esclarecimento, gostaria de pedir permissão para os senhores, que foi como o 
vereador Mauro disse que não somos contra a segurança. É muito pelo contrário. Somos contra ao 
mau  serviço  administrado  pela  empresa.  Queremos  que  troquem  essa  empresa.  Parabenizo  o 
vereador Ferrarini e não vamos deixar para o ano que vem. Vamos votar e discutir isso na semana 
que vem, porque antes, para vocês terem uma idéia, quem estruturava e fiscalizava o transporte 
público era somente um departamento, ou seja, o poder Executivo. Atualmente queremos o poder 
Executivo,  o  representante  da  Câmara  Municipal,  da  Polícia  Militar,  do  Conseg,  do  Conselho 
Tutelar e alguém representando as escolas de Itapira. Então, não seria somente a prefeitura que 
fiscalizaria o ônibus e sim vários setores para que não seja manipulada essa situação.” A seguir, faz 
justificativa de voto o vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Também não voto contra a 
segurança dos alunos. Acredito que o transporte realizado em Itapira é de péssima qualidade pondo 
em risco a vida dos estudantes. Acredito que os vereadores gostariam que fosse uma coisa justa e 
necessária para a população e não um tipo de transporte público que não há ponto específico para 
parar,  onde contém ônibus quebrados,  portas quebradas, não cumprem os horários e deixam os 
alunos da zona rural na mão. Acredito que isso não seria o caso de falar que estamos contra a 
segurança.  De  maneira  nenhuma.  Os  itens  de  segurança,  com certeza,  iriam ser  colocados  no 
projeto. Instituiríamos uma comissão que colaboraria com a nossa comunidade para fiscalização. 
Então,  você colocaria  uma comissão para fiscalizar  um carro que não fornece as  condições de 
acordo? Somos contra a empresa concessionária Itajaí. Não sei como ainda está no município se 
continua prestando um serviço ruim para os estudantes e idosos, mas mesmo assim a empresa está 
presente e ninguém faz absolutamente nada. Somos contra a Itajaí. Acredito que vocês integrantes 
da escola Estadual estão tendo um transporte digno que anteriormente não tinham. Acredito que 
somos favoráveis daquilo que é bom para o povo e para a cidade. Então, é isso que gostaria de falar 
à vocês e desejar uma boa noite. Muito obrigado.” A seguir, faz justificativa de voto o vereador Sr. 
MARIO DA FONSECA: “Somente gostaria de esclarecer duas questões. A primeira questão seria 
que o projeto que eles queriam revogar e o projeto que eles apresentaram nesta Casa em nenhum 
momento cita a empresa Itajaí. Não sei por que eles estão falando sobre a Itajaí. A segunda questão 
seria que não estou entendendo mais nada. Não se melhora a qualidade de alguma coisa diminuindo 
a segurança. O que foi feito foi diminuir a segurança. Pelo o que sei a qualidade melhorará quando a 
segurança aumentar. Então, não estou entendendo. Sinceramente. Muito obrigado.” A seguir, faz 
justificativa de voto o vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Gostaria de esclarecer para 



vocês  que  em  momento  algum,  já  que  foi  citado  o  nome  da  empresa  Itajaí  e  é  de  pouco 
conhecimento por parte de alguns vereadores, a prefeitura teve rabo preso com alguma empresa de 
Itapira, muito menos com a Itajaí. Quando eles falam dá a impressão que estamos protegendo a 
empresa Itajaí. As atitudes estão sendo tomadas porque a fiscalização tem todo seu trabalho em 
relação a isso e as represálias e penalidades serão cumpridas. Em breve vocês estarão sabendo, 
porque  a  prefeitura,  após  quatro  anos,  lutou  para  implantar  uma  nova  empresa  em Itapira.  A 
empresa Itajaí está deixando a desejar em muitos pontos, mas como o vereador Mario disse, o nosso 
problema não é a Itajaí e o prefeito não está presente para defender isso ou aquilo. Se eles não 
andarem na  risca,  com certeza  estarão  caindo fora.  Vocês  podem ter  certeza  disso,  porque  em 
nenhum momento  queríamos  piorar  o  transporte  de  Itapira  para  justificar  outro  fato.  Como  o 
vereador  disse,  não  tem  nada  a  ver  com  a  empresa  Itajaí.  O  projeto  existente  estava  sendo 
substituído  por  um  pior,  a  não  ser  o  fato  da  fiscalização.  Então,  para  que  possamos  tomar 
conhecimento, o item é bom e futuramente poderá ser colocado à esse projeto. Então, que fique bem 
claro que a prefeitura não tem rabo preso com a Itajaí. No primeiro momento vocês verão que a 
fiscalização da prefeitura e a parte jurídica da mesma tem tomado suas providências através de 
ofícios, mandados e assim que puder vocês terão uma resposta em relação a isso. Obrigado.” A 
seguir, faz justificativa de voto o vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Votei contra o veto porque já 
tinha votado favorável ao projeto. Então, seria muita incoerência da minha parte. Gostaria de dizer 
que  em  momento  algum  deixamos  de  nos  preocuparmos  com  a  segurança.  A  nossa  maior 
preocupação é com a segurança das crianças. Vossa excelência falou que fiscalizaria. Atualmente 
existem ônibus  que  não  contêm vidros  e  as  crianças  continuam com o  corpo  de  fora,  senhor 
presidente. Futuramente pode ser que aconteça uma tragédia e conseqüentemente cobraremos nesta 
Casa. Tomara que não aconteça. Vou começar a fiscalizar os ônibus. Essa semana vi um ônibus com 
os pneus carecas. O veículo pode ser novo, mas está sem condições. Disse para ele que vou tirar 
uma foto e entregar  para outra  pessoa.  Fiscalizarei,  vocês podem ter certeza disso.  O vereador 
Mario disse que não está entendendo mais nada e na verdade não está mesmo, pois até os dias de 
hoje somente entendeu seu lado.  Fala  bonito,  mas não resolve.  Essa é  a verdade.  Não entende 
mesmo, porque não vi ninguém andar pela zona rural como estou andando para fiscalizar a situação 
desses  ônibus.  Vocês  podem  ter  certeza.  Fizemos  uma  besteira  de  colocarmos  25  anos. 
Concordamos que erramos nesse ponto. Vamos corrigir esse detalhe para que tragam um ônibus 
bem cuidado. Vi nessa semana um ônibus da empresa Itajaí com lanternas quebradas, ou seja, sem a 
lanterna. Por esse motivo vamos ter responsabilidade, temos condições de apreciar certos artigos e 
melhorá-los.  É  isso que  esta  Casa irá  fazer.”  A seguir,  faz  justificativa de voto  o vereador  Sr. 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de parabenizar o vereador Toninho Orcini. Como 
sou irmão de uma pessoa que tem uma empresa responsável por transportar alunos, gostaria de dizer 
a vocês que fui informado pelo Estado que entre 30 dias será necessário os ônibus se adequarem 
dentro da lei. É um comunicado do Estado. Essa informação chegou à empresa de meu irmão e 
realmente os ônibus passarão por uma vistoria. Essa vistoria já está agendada. Acredito que em 
relação aos 25 anos, foi um grande furo da bancada. Disse para a nobre vereadora que possuo uma 
veraneio do ano de 1.972 e não troco por nenhum carro zero quilômetro, pois é um carro raríssimo. 
Realmente o projeto não falava nada sobre a empresa Itajaí. No sábado às 11:00 horas da manhã 
estourou dois pneus de um ônibus da Itajaí em minha frente. Por sorte o mesmo ainda buscaria os 
alunos do Rio Manso. O Toninho trabalhou como borracheiro e sabe que quando estoura um pneu é 
normal, mas dois pneus? É brincadeira esses pneus. Os ônibus passarão primeiramente pela polícia 
Civil e logo em seguida pelo departamento da prefeitura. A polícia Civil é mais rígida do que o 
departamento  da  prefeitura.  Vocês  podem  certeza.  Se  não  houver  pente  fino,  não  poderão 
transportar  as  crianças  e  concordo  com  essa  idéia.  As  coisas  necessitam  ser  corretas.  Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADO O VETO AO AUTÓGRAFO Nº 115/2009. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) 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. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, senhores 



vereadores, público presente, imprensa, jovens presentes, boa noite. Esse projeto vai ao encontro a 
vocês jovens. Tive a sorte de receber vocês nesta Casa. Por que estou pedindo para os vereadores 
apoiarem esse  projeto?  Hoje  o  governo  Estadual  e  Federal  incentivam todas  as  escolas,  tanto 
estadual ou municipal, para os alunos irem com mais vontade às salas de aula. Então, estou tentando 
criar uma lei. Todos conhecem o Rui Barbosa, onde foi um dos homens mais inteligentes do país. 
Gostaria de pedir aos nobres vereadores que votassem favoráveis ao projeto. Esse projeto refere-se 
aos alunos da 5ª série adiante que se destacaram em suas escolas. Os alunos que se destacarem 
receberão um certificado Rui Barbosa. Então, os alunos da 5ª série adiante serão escolhidos pelas 
escolas e não pelos vereadores. Somente vamos prestar homenagem aos alunos se esse projeto for 
aprovado. Então, gostaria de contar com os nobres vereadores. Aproveitando a presença dos alunos 
presentes, gostaria de explicar que com a aprovação desse projeto vocês poderão participar. Muito 
obrigado.”  A seguir,  faz  uso  da  palavra  o  Vereador  Sr.  MARIO  DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, vereadores, público, boa noite novamente. O projeto de autoria do vereador Décio num 
primeiro momento, nobre vereador, acreditei que era excelente, pois sou leigo na área de Educação. 
O projeto foi para às comissões. Nas comissões a vereadora pediu um tempo maior para examinar e 
elaborar o parecer. Ela pediu o parecer de uma doutora na área de Educação da USP (Universidade 
de São Paulo). Ela teve a sensibilidade de enxergar um lado que eu não enxergava. Esse projeto 
pode criar, construir um clima de rivalidade e competição entre os alunos das escolas da cidade. 
Nesse momento, nobre vereador, no primeiro momento estranhei, mas vou ler alguns trechos do 
parecer que mostra o pensamento da doutora em Educação: “Durante meus estudos de doutorado 
realizei a coleta de dados de minha pesquisa em uma escola pública da região de Campinas com 
adolescentes de 12 à 17 anos. A motivação para aprendizagem ocorre principalmente através dos 
processos  de  punição  ou  de  premiação.  Acredita-se,  por  exemplo,  que  se  um  aluno  está 
desmotivado, receber um prêmio poderá levá-lo a motivar-se para o aprendizado. Os educadores 
que utilizam estratégias de premiação e punição notam que os resultados são rápidos e imediatos. 
Isso  é  verdade,  entretanto,  a  motivação  permanece  apenas  enquanto  o  prêmio  ou  a  punição 
estiverem presentes.” Mais adiante ela prossegue citando um especialista. “Piaget (1.932/1.994)



 sustenta que tanto o prêmio como a punição colabora para a manutenção da heterônoma moral das 
crianças e adolescentes. Kami (1.991) afirma que as conseqüências da premiação para a educação 
das crianças e dos adolescentes são:  A pessoa aprende a dissimular,  mentir,  manipular,  bajular, 
adular para conseguir as coisas. No ambiente escolar, além dessas conseqüências, premiar alguns 
em detrimento com os outros pode levar  a outras implicações  como atrito entre  os alunos  que 
conseguem e os que não têm sucesso de serem premiados. Desesperança por parte dos que tem 
dificuldade de sobressair, dificuldade de relacionamento entre alunos e professores pelos alunos que 
tem  dificuldade  de  serem  indicados  para  o  prêmio,  indisciplina  e  revolta  por  parte  dos  não 
premiados e favorecimento de uma competição desleal  entre as crianças e adolescentes.  Ora, o 
sistema educacional deve procurar meios para favorecer a motivação interna dos alunos. Meios que 
façam com que  os  alunos  queiram cooperar  entre  si  e  não  competir.”  Com base  nisso,  nobre 
vereador, senhor presidente, gostaria de ressaltar à vossa excelência que conversei com especialistas 
na área de nossa cidade, diretores de escolas e professores. Não venho aqui somente para ver meu 
lado,  como disse  o  vereador  Toninho  Orcini,  embora  agradeça  por  dizer  que  falo  bem,  nobre 
vereador. Muito obrigado. Gostaria de dizer que procuro estudar, vejo os dois lados, entendo e tomo 
um posicionamento. Sei que poderá gerar ônus ou bônus, mas não me omito a votar conforme 
minha consciência.  Acredito  que estou agindo para o bem do povo. Venho à  está  tribuna para 
defender tecnicamente os projetos. Não preciso agredir ou ofender algum vereador pessoalmente. 
Por esse motivo, nobre vereador, com base nesse parecer e com a conversa com especialistas da 
cidade, embora a iniciativa de vossa excelência seja louvável, a intenção de vossa excelência é das 
melhores, por ter um parecer técnico de uma sumidade na área, pessoa competente que entende 
sobre o assunto, votarei contrário e liberarei a bancada para votar conforme quiser. Cada um vota de 
acordo com sua consciência, mas com base nisso votarei contrário. Ressalto a sua intenção, pois foi 
uma das melhores, mas com base nisso votarei contrário... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio 
da Rocha Carvalho: A vereadora me disse sobre o projeto. A idéia seria desde o 1º ano, mas mudei 
meu projeto escutando a nobre vereadora. Para você ter uma idéia, nobre vereador, os deputados 
fizeram em São Paulo uma escolha do deputado mirim em todas as escolas do Estado de São Paulo. 
Foi feita uma redação e acredito que isso é normal...  Continuando o orador: Muito obrigado a 
todos e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE: 
“Gostaria  de  falar  de  onde  me  encontro  mesmo.  Gostaria  primeiramente  de  parabenizar  vossa 
excelência  pela  atitude.  Estive  viajando  pelo  Estado  de  Santa  Catarina,  viagem  que  fiz  de 
motocicleta, e durante as estradas percebia frases baseadas ao respeito no trânsito durante todo o 
percurso.  Parei  a  motocicleta  e  pude  constatar  frases  como:  “Cuidado,  pense em sua  família.” 
Várias frases de alunos de diversas escolas premiadas. O incentivo que o aluno recebia era de o 
mesmo ver sua frase orientando os transeuntes daquela estrada para que tivessem uma consciência 
mais ativa com relação ao trânsito. Da forma como o senhor coloca não haverá mais competição 
esportiva  nas  escolas.  O  que  imagino  é  que  as  escolas  incentivem os  alunos  para  que  sejam 
vencedores e recebam as premiações.  Imagino que um colega vendo outro sendo premiado, no 
mínimo, na próxima etapa, com certeza, irá fazer melhor. Portanto, acredito que é uma competição 
saudável, coerente e competente entre as pessoas que somente levará ao bem, pois senão haveria 
competição no mundo. Como seria aquele aluno que perdeu a competição naquele ano. Com certeza 
ele irá querer melhorar a sua atuação para os anos futuros. Então, portanto sugiro que nossa bancada 
vote favorável e que seja instituído esse decreto inteligente de premiar os melhores alunos na área 
de português através das escolas municipais e estaduais de nossa cidade. Muito obrigado.” A seguir, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria 
de deixar registrado com todo respeito ao vereador Décio. Não sou educadora e sim advogada. Sou 
mãe e avó. Tenho três filhas e tenho um neto. Criei minhas filhas e as mesmas já foram pequenas. 
Comecei a me preocupar muito com esse projeto. Por esse motivo fui à essa especialista e pedi que 
ela desse um parecer para que eu pudesse pensar a respeito desse projeto. Ao primeiro momento me 
coloquei como mãe, somente mãe. Acredito que é perverso pegarmos nossos adolescentes que estão 
começando a formar sua identidade. Sabemos que o adolescente, no momento de sua vida, se afasta 
do núcleo familiar para se juntar aos seus iguais. Isso não é ruim. Então, vocês são todos iguais. 



Vocês fecham a porta de seus quartos, falam ao telefone e saem de perto de suas mães. Vocês não 
estão fazendo nada de errado.  Vocês estão começando a  descobrir  a privacidade de vocês e  se 
juntando aos seus iguais ou seus amigos. Qual a mãe que nunca falou o seguinte: “Não sei como 
vocês ficam tanto tempo pendurados ao telefone se acabaram de vir da escola e falar com seus 
amigos.” Não é assim? É assim. Se impingir entre vocês essa disputa, acredito que não seja uma 
disputa saudável, mesmo porque vou ousar a discordar do presidente desta Casa, pois todas as vezes 
que minhas filhas participaram de olimpíadas, nunca participaram para ganhar. Elas participaram 
por  participar.  Por  esse fato  que nas  olimpíadas  estão sempre trabalhando em equipe.  Se é  na 
natação,  atletismo,  basquete,  vôlei,  enfim,  é  sempre  a  equipe.  Na  olimpíada  não  tem  aluno 
participando individualmente. Você se junta a um grupo e você batalhará por este grupo. Isso é 
saudável e isso não quer dizer que todos tenham que vencer, porque se entrarmos na discussão 
filosófica do que significa vencedor, com certeza, será uma discussão muito grande. O que pode ser 
vencedor para minha pessoa pode não ser para o vereador Mino e para vocês presentes. Darei um 
exemplo. Os alunos ficam enlouquecidos com o vestibular. Por que quem não passa no vestibular é 
mais burro ou quem passa é mais inteligente do que o outro? Será vencedor quem faz Medicina, 
Direito ou Jornalismo, mas quem faz Moda, Gastronomia, Hotelaria não será vencedor? É pelo fato 
de não ser aquela profissão dita das profissões que dão mais dinheiro? Então, entrar nessa seara 
seria muito peculiar para cada um. Como mãe fiquei muito preocupada, porque nunca tive uma 
relação com minhas filhas com nenhuma moeda de troca. As minhas filhas sempre passaram de ano 
porque elas estudavam. A minha obrigação era trabalhar e a delas era estudar. Não porque no final 
do ano iriam ganhar um presente de natal.  Era uma obrigação.  Somos senhores de direito e de 
obrigações. Se tenho um filho ou um colega que tenha um pouco mais de dificuldade, vocês não 
tenham dúvida  que  ele  ouvirá  o  seguinte:  “Você  é  burro  e  cabeçudo.”  Não  acredito  que  esse 
ambiente seja o melhor ambiente para a descoberta do saber, mesmo porque o projeto não diz a 
forma pela qual se daria essa honraria nesta Casa. Mais uma vez vou ousar discordar do presidente 
quando o mesmo diz que foi à Santa Catarina e viu placas de frases de alunos. Perfeito. Aqui é uma 
honraria que será dada nesta Casa com toda pompa e circunstância. Então, não sei quais serão os 
critérios  para  se  conceder  essa  honraria.  Nesse  momento,  nobre  vereador,  o  que  me  preocupa 
também é que muitos de vocês sabem é que numa feira de ciências tem um grupo que gosta mais de 
ciências.  Com certeza  sairá  um trabalho  mais  bacana,  não é?  Tem grupos  que  muitas  vezes  o 
pessoal trabalha, enfim, não tem muito tempo e não gosta muito da matéria. Do ponto de vista 
pedagógico, aquele trabalho mais bonito é o melhor. Então, particularmente ficarei com o parecer 
da doutora Vanessa Fagionato Vicentin. A mesma tem doutorado em psicologia da educação pela 
Universidade de São Paulo. Primeiramente fui como mãe e como avó pedir esse parecer a ela. Em 
segundo pedi como legisladora. Não acredito que seja o melhor caminho para fomentarmos nossos 
jovens  à  vontade pelo conhecimento e pelo saber.  Portanto,  não vou pedir  para ninguém votar 
comigo, pois isso é uma decisão muito peculiar e particular de minha parte. Respeito à intenção do 
vereador,  mas jamais vou me furtar  do debate e deixar meu posicionamento.  Vou votar contra. 
Muito obrigado senhor presidente.” A seguir, o Sr.  Presidente diz o seguinte: “Gostaria de ler as 
palavras da nobre professora Janaina Cabral Ito de Andrade, pois infelizmente os alunos terão que 
se retirar. “Senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, nós alunos agradecemos a acolhida 
nesta  Casa,  à  atenção  dedicada,  mas  infelizmente  nos  retiramos  antes  do  término  devido  ao 
transporte de alguns alunos. Por esse motivo pedimos nossas desculpas por estarmos nos retirando 
antes do término dessa sessão.” Esta presidência agradece de coração a presença de cada um de 
vocês e coloca esta Casa à disposição, não somente da escola Prefeito Caetano Munhoz, mas como 
qualquer  outra  escola,  professora  Janaina.  Tomara  a  Deus  que  outras  professoras  tenha  essa 
sabedoria que a senhora está tendo de integrar seus alunos à municipalidade para que os mesmos 
entendam da melhor competente de como funciona o poder Legislativo e outras situações de nossa 
cidade. Portanto, em nome de todos os vereadores esta presidência tem orgulho de dizer à vocês 
muito obrigado pela presença. Vão com Deus e que Deus nos ilumine. Obrigado.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, membros 
da Mesa, vereadores, público presente, imprensa, funcionários. Somente vim à esta tribuna porque 



às vezes fico em dúvida com algumas coisas. Como a vereadora Sônia disse, é muito bom podermos 
discutir. O vereador Mario e a Sônia deixaram-nos à vontade para votar, mas em nenhum minuto 
tiro a razão dos mesmos, pois sempre quis acreditar que era necessário se iniciar alguma coisa nova. 
Esse  é  um  parecer  de  uma  pessoa  competente  e  preparada,  mas  acredito  que  teremos  algum 
problema... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: A própria TV Campinas 
faz esse tipo de coisa...  Continuando o orador:  Acredito que faltou alguns pequenos detalhes, 
nobre vereador, porque presenciei uma passagem em que uma mãe comentou que uma professora 
no dia de uma premiação numa pequena competição em sala de aula, história verídica do município 
de Itapira, não gostaria de dizer o nome dessa pessoa porque é muito chato, mas foi uma história 
pouco tempo conhecida onde o absurdo se cometeu de um aluno ter errado e conseqüentemente foi 
colocado um apelido de “orelha de burro” no mesmo. Então, vejam bem, vou dar um crédito a esse 
seu projeto,  nobre vereador,  porque quero acreditar  que estará  nascendo um novo ambiente  de 
competição. Acredito que é uma responsabilidade muito grande por parte dos professores e diretores 
de como levarão essa competição.  Acredito que esse item poderia ser melhor estudado. Se vier 
acontecer,  acredito  que  nada  impossibilita  de  refazermos  esse  projeto.  Peço  desculpas,  pois 
dificilmente voto contra o pedido da bancada, mas cada um com seu pensamento. Quero acreditar 
que estará nascendo em Itapira um fato diferente, mas com muita preocupação de as coisas não 
serem bem encaminhadas. Devemos ficar atentos nas primeiras premiações para constatarmos a 
repercussão desse fato. É nesse ponto que estarei dando o meu voto à vossa excelência, porque 
quero  acreditar  que  esteja  nascendo  alguma  coisa  diferente.  Então,  deixo  a  minha  explicação. 
Espero que o projeto seja um sucesso e que seja bem recebido e bem compreendido, pois acredito 
que essa seja a palavra mais adequada. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer  uso da palavra o Sr.  Presidente,  coloca em única votação o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 05/2009. Aprovado menos 2 votos do vereador Mario da Fonseca e da Vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Isto feito o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2009. Aprovado menos 2 votos do vereador Mario da Fonseca e da Vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, faz justificativa de voto o vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI: “Primeiramente gostaria de parabenizar o nobre colega, haja vista que o 
Rotary uma instituição centenária, também promove esse tipo de premiação. Então, acredito que é 
louvável. O jovem estará se preocupando em participar e tirar uma boa nota para receber a referida 
premiação. Muitas vezes esses mesmos jovens estarão deixando de participar de alguma coisa que 
faça mal à saúde. Vamos dizer que os jovens deixarão de participar de alguma coisa ruim para sua 
família,  ou  seja,  não  se  envolverão  com pessoas  inadequadas  e  as  drogas.  O jovem estará  se 
dedicando aos estudos. Acredito que é importante termos um espelho em nossas vidas, pois no 
Rotary a vida inteira foi feita dessa forma para o bom uso da competição. Como o senhor já citou, a 
TV Campinas também faz isso. O projeto da TV Campinas é uma iniciativa muito boa. Tivemos 
alunos premiados de nosso município. A filha do senhor Décio Galdi Júnior foi premiada pela TV 
Campinas.  É  uma  iniciativa  muito  boa  e  conseqüentemente  incentivará  os  alunos  das  escolas 
públicas  a  freqüentarem mais  as  aulas  e  a  tirarem melhores  notas.  Parabéns,  nobre  vereador.” 
DESPACHO:  APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO E A EMENDA 
MODIFICATIVA 01/2009. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente.  4º) Em única discussão o  Projeto de Resolução nº 0011/2009.- 
Dispõe sobre suplementação e anulação de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da 
Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente Coloca em 
única  votação  o  Projeto  de  Resolução  nº  11/2009.  Aprovado  por  unanimidade DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 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. O vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa rejeita o adiamento da matéria por 7 dias. Continuando o Sr. Presidente 
passa  a  palavra  ao  Vereador  Sr.  CLEBER  JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa  noite  senhor 
presidente,  senhores  vereadores,  público  presente,  imprensa.  Vou  ser  bem  breve.  Gostaria  de 



justificar o motivo desse projeto de resolução. Pretende-se inicialmente, senhores, alterar o artigo 
35º do Regimento Interno que determina o arquivamento dos projetos de lei que receberem parecer 
contrário das comissões permanentes da Casa. O que se busca, senhores, é o aperfeiçoamento do 
Regimento Interno para adequá-lo a Constituição Federal de 1.988. Estamos buscando com esse 
projeto de resolução alterar o Regimento Interno para que se entre em consonância com a legislação 
Federal. Uma vez que nosso Regimento apresenta falhas, típico de o vereador fazer esses projetos 
de  resolução  para  que  seja  mudado  o  Regimento  Interno  para  assim  podermos  trabalhar.  O 
Regimento Interno rege os ritos desta Casa. Então, estudei o Regimento Interno em algumas partes 
e o mesmo necessita ser melhorado. Em suma, não é um Regimento ruim como muitas pessoas 
dizem, mas alguns itens necessitam de atualização, pois estão há muito tempo nesta Casa e não 
foram atualizados. O que buscamos com isso é o artigo 35º que refere-se às comissões. Acredito que 
não é justo as comissões elaborarem um parecer de supremacia de dois vereadores e arquivar um 
projeto. O que pretende-se com esse artigo 35º é quando as comissões, democraticamente, derem 
um parecer contrário, que esse mesmo parecer não arquive de imediato o projeto de lei e que o 
referido  venha  à  plenário  para  ser  discutido  e  votado,  pois  o  plenário  é  soberano.  Resumindo 
senhores,  a atual  redação do artigo 35º  do Regimento Interno retira  dos  senhores vereadores  a 
função típica de legislar, bem como a soberania do plenário da Casa ao determinar o arquivamento 
das proposições que tem um parecer contrário das comissões permanentes. Portanto, senhores, em 
relação ao artigo 35º o presente projeto de resolução altera os dispositivos afim de que os pareceres 
das  comissões  sejam submetidos  à  apreciação  do  plenário,  como já  havia  dito,  que  é  o  órgão 
máximo  e  soberano  do  Legislativo  Municipal.  Busca-se,  portanto,  fazer  valer  o  princípio  da 
democracia  por meio,  do qual,  o  povo exerce seu poder  por  intermédio de seus  representantes 
respeitando a soberania popular. Em relação aos outros artigos, senhores, essas demais alterações 
que são propostas diz respeito aos procedimentos aplicados no caso de julgamento do prefeito, vice-
prefeito e vereadores, em decorrência de infrações político-administrativas. Isso porque o nosso 
Regimento  adota  um  procedimento  incompatível  com  a  Constituição  Federal,  crucial  a  sua 
correção.  Por  esse motivo que estamos propondo esse projeto.  Ressalto  ainda,  senhores,  que o 
dispositivo da Lei Orgânica Municipal deve estar de acordo com os preceitos profissionais Estadual 
e Federal.  Ambas essas cartas,  senhores,  determinam que caiba a União privativamente legislar 
sobre cidadania. Nesse sentido não pode a Lei Orgânica do Município dispor contrariamente ao 
decreto nº 201/67, Decreto Federal que rege sobre as responsabilidades do prefeito, vereadores e dá 
outras providências.  É importante ressaltar  também, senhores,  que temos conhecimento que em 
duas  oportunidades  nesta  Casa  de  Leis,  em  legislaturas  passadas,  que  os  trabalhos  da  CPIs 
instaladas nesta Casa foram interrompidos através de liminar conseguido junto ao poder judiciário 
local exatamente pelo confronto existente entre o Regimento Interno e a Legislação Federal, que 
disciplina essa matéria. É a lei 201 de 27 de fevereiro de 1.967. Foi instalada uma CPI nesta Casa, 
mas um vereador  entrou com uma liminar  no Fórum, foi  concedido a  liminar  e  pararam-se os 
trabalhos pelo fato de o Regimento Interno estar confrontando com a Legislação Federal. Então, o 
que estamos querendo fazer é que haja um consenso e que valha a Legislação Federal. É isso o que 
estamos fazendo. É exatamente nesse ponto que o Regimento da Casa está equivocado, pois ao 
tratar  de cassação de prefeitos e  vereadores,  o  Regimento faz menção à  Lei  Orgânica e não a 
Legislação Federal. Sugere-se, pois, que ao abordar o tema o Regimento faça menção simplesmente 
à Legislação Federal sob pena de incorrermos em inconstitucionalidade. Diante disso, exponho aos 
senhores e peço que votem favorável ao projeto de resolução, pois estamos aprimorando o nosso 
Regimento Interno.  Muito obrigado.”  A seguir,  faz uso da palavra o vereador  Sr.  MARIO DA 
FONSECA:  “Senhor  presidente,  público  presente,  imprensa,  boa  noite.  Venho  estudando  esse 
projeto desde o dia que o mesmo deu entrada nesta Casa. Venho humildade subir à esta tribuna e 
dizer que é um projeto muito complicado e complexo. Por esse motivo que pedi mais sete dias. 
Graças  à  minha formação,  tenho mais  facilidade de entender,  pois  sou advogado,  venho lendo 
alguns livros e acompanhando a questão para fazer bem feito. Não é pelo fato que sou contra o 
projeto, pois gosto de estudar todos esses projetos. O vereador não quer dar mais sete dias, pois 
alega que o projeto já ficou muito tempo na Casa. Eles estão em maioria e é um direito deles. O 



primeiro  problema que  encontrei  no  projeto  seria  o  caput  do  artigo  35º,  na  nova  redação  que 
vereador quer elaborar, que diz o seguinte: “O projeto de lei que no aspecto legal e constitucional 
receber parecer contrário da comissão de justiça e redação deve o parecer ir ao plenário para ser 
discutido  e  somente  quando rejeitado  o parecer  prosseguirá  o  processo em sua tramitação.  Se, 
todavia receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões, será arquivado de plano 
pelo presidente que determinará que sejam feitas e registradas as comunicações de praxe.” Com 
todo respeito, nobre vereador, essa redação está confusa. A minha intenção é melhorá-la tirando 
algumas palavras e deixar o mesmo conteúdo, porque não sou contra de o parecer das comissões vir 
ao plenário para ser discutido e votado. Olha, somos minoria nesta Casa, mas mesmo assim não sou 
contra. A vereadora Sônia também não é contra. Aliás, todos os Regimentos propõem dessa forma, 
mas acredito que poderia ser mais claro. Segundo problema, gostaria que o senhor me respondesse. 
Se o projeto for rejeitado, que rejeição seria essa? É rejeição por maioria simples ou absoluta? Será 
que não estamos criando mais uma lacuna na lei? O artigo não cita. Com certeza gerará discussão 
depois de aprovado. No artigo 2º vossa excelência acrescenta ao inciso I do artigo 41º a letra “d” 
com a seguinte redação: “Cria comissões processantes.” Não sei. Se o vereador souber e puder me 
responder,  agradeço.  Qual é a diferença de comissão processante para comissão parlamentar de 
inquérito?... Aparte concedido ao vereador Sr.  Cleber João da Silva Borges: Nosso Regimento é 
omisso  em  relação  à  comissão  processante,  mas  estou  querendo  acrescentar...  Continuando 
orador: Tudo bem, mas qual é a diferença? Para que serve uma comissão processante se já existe 
uma comissão parlamentar de inquérito? Essa é minha pergunta. Se está criando tem que saber o 
por quê. Estou perguntando, nobre vereador, pois estou discutindo o projeto em alto nível, estou 
esclarecendo  minhas  dúvidas  e  por  esse  motivo  perguntei...  Aparte  concedido  ao  vereador  Sr. 
Cleber João da Silva Borges: Tanto que fui buscar informações com juristas renomados. O projeto 
cria comissão processante. É bem claro em seu artigo 121º alínea “a” que diz o seguinte: “São 
aquelas construídas com a finalidade de apurar infrações político-administrativas do prefeito, vice-
prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções, apurar denúncias que possam resultar, 
inclusive, em destituição dos membros da Mesa...  Continuando o orador: A minha pergunta é a 
seguinte: Qual é a diferença entre a comissão processante e a comissão parlamentar de inquérito?... 
Aparte  concedido  ao  vereador  Sr.  Cleber  João  da  Silva  Borges:  A comissão  parlamentar  de 
inquérito apura infrações político-administrativas e a comissão processante faz parte da Câmara 
responsável  pelo  julgamento...  Continuando o orador:  Então,  uma julga  e  outra  apura.  Muito 
obrigado, nobre vereador. Outra questão que gostaria de discutir e estudar melhor. Seria que o artigo 
42º do Regimento Interno passa a constar com o parágrafo único com a redação a seguir, revogando 
seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Fui procurar no Regimento Interno no artigo 42º o que constava. O 
vereador acabou de dizer que está querendo adequar o Regimento Interno à Legislação Federal, mas 
os mesmos estão sendo revogados. Então, vamos lá. O tempo não vai dar, mas tudo bem. O artigo 
42º que trata das comissões parlamentares de inquérito no seu parágrafo 3º que está sendo revogado 
diz o seguinte: “A comissão de que trata o presente artigo não poderão fazer parte os denunciantes 
nem os acusados, cabendo a estes o direito de acompanhar todos os atos de diligências da comissão, 
para  isso  notificado  24  horas  antes  e  se  envolvido  o  presidente  da  Câmara,  não  presidirá  os 
respectivos  trabalhos.”  Não  pedi  sua  explicação.  Somente  vou  esclarecer.  Ainda  não  pedi.  No 
momento que pedir, eu falo. Este parágrafo está em consonância com a Legislação Federal. Como 
alguém que acusa pode ao mesmo tempo julgar? Não pode. O promotor de justiça que acusa não é o 
juiz que julga. Saberemos quem acusará e julgará. Saberemos qual será o julgamento. Não haverá 
imparcialidade  e  violará  o  princípio  do  juiz  natural.  Isso  é  norma  Federal  e  princípio  da 
Constituição, mas o mesmo está sendo revogado. O projeto do vereador revoga o parágrafo 5º. 
Vamos ver o que diz o parágrafo do artigo 42º. O parágrafo 5º diz o seguinte: “O processo a que 
alude este artigo e parágrafo terá duração máxima de 60 dias, a partir do acolhimento em plenário 
da representação.” Está se revogando. Toda CPI, afirmo e aposto de quem acreditar diferente disso, 
que é feita para apurar fato determinado, por prazo determinado, sendo prorrogável esse prazo uma 
única vez. Estamos revogando isso. Existe um instituto no direito que se chama prescrição, pois a 
ação tem um tempo para tramitar. Se o Estado não pune, o cobrador não cobra e passou esse tempo, 



conseqüentemente não poderá mais cobrar porque a pessoa não pode viver o resto da vida ameaçada 
por isso. É a mesma coisa com a CPI. Tem que ter um dia para começar e outro para terminar, 
porque senão, acredito que não é nosso caso dentro desta Casa de Leis, vamos ter CPI durante os 
quatro anos de um mandato de determinado prefeito. Isso viola a lei Federal porque a Constituição 
Federal prevê isso. Então, vejam senhores que em uma simples estudada podemos constatar várias 
lacunas.  É triste.  Quando o vereador veio defender o projeto nesta tribuna,  o mesmo disse que 
apurará infrações político-administrativas. Ele falou que a CPI que tentou cassar a vereadora Sônia 
parou por culpa do Regimento. Não é verdade. A CPI que tentou cassar a vereadora Sônia brecou-se 
não pelo fato  de que  o Regimento é  ruim e sim porque não cumpriram o Regimento  Interno. 
Quiseram atropelar o andar da carruagem e cassar a vereadora de qualquer modo. Se tiver mentindo 
alguém pode vir à esta tribuna e dizer que estou errado. A vereadora estava aqui. Então, não é culpa 
do Regimento e sim de quem na época não quis cumprir e cassar a vereadora a qualquer custo, mas 
as coisas mudam. Vejo que o projeto em si ao mesmo tempo em que contraria a Legislação Federal, 
em seu último artigo diz o seguinte: “O processo nas infrações político-administrativas do prefeito, 
vice-prefeito, bem como o processo de cassação do mandato de vereador obedecerá às disposições 
da Legislação Federal em vigor.” O Regimento atual pode não ter uma regulamentação completa, 
mas o mesmo está em consonância com o que diz a Legislação Federal. Por que não pararam a CPI 
do Hotel  Fazenda?  Por  que  foi  feita  de  acordo com o  Regimento  e  não  se  atropelou  nada.  O 
Regimento,  nobre  vereador,  está  correto  quanto  a  esses  procedimentos.  Deixe  terminar  meu 
pronunciamento, nobre vereador. Por favor. Então, vejam que o Regimento não está. Se o vereador 
viesse a esta tribuna e falasse o seguinte: “Olha, vou complementar e melhorar.” Nessa situação 
concordaria com o mesmo. Por esse motivo que pedi um prazo maior, pois gostaria de apresentar as 
minhas sugestões. Não é fácil mexer com isso sem criar lacunas. Poderia chegar hoje a esta tribuna 
e falar para a bancada o seguinte: “Olha, vamos aprovar esse projeto de resolução porque o mesmo 
está cheio de lacunas e alguns pontos contraditórios. Quando tentarem fazer alguma coisa dessas, o 
vereador que estiver presente à época, entra na Justiça e para na hora com isso.” Do modo que será 
alterado,  acontecerá  isso.  Não temos  desde  um critério  de  qual  votação  rejeita  ou  aprova,  até 
parágrafos  da  maior  importância  em  consonância  com  a  Legislação  Federal  que  estão  sendo 
revogados. Estamos permitindo, em minha opinião é o ponto mais grave do projeto de resolução, 
que quem acusa também julgue. Meu Deus do céu, isso existiu na idade média, ou seja, direito do 
sistema acusatório inquisitivo. Atualmente não existe isso. Atualmente temos juízes que julgam, 
promotores que acusam e advogados que defendem. Por que aqui vamos fazer isso? Então, senhor 
presidente, nobres vereadores, fico triste porque venho à esta tribuna para debater em alto nível 
textos legais e infelizmente alguns vereadores se retiram e não colaboram com um debate salutar. 
Acredito, nobre vereador, que temos que alterar o Regimento sim, mas não de forma unilateral. 
Devemos  usar  a  comissão  que  foi  criada  para  rever  artigo  por  artigo  e  criar  uma  comissão 
suprapartidária como são as comissões de alteração, de forma suprapartidária, com os advogados. 
Devemos mandar para o jurídico da prefeitura no que for interferir, pedir sugestões de juristas como 
fez brilhantemente a vereadora no caso do projeto da Educação. O Regimento e a Lei Orgânica 
devem  ser  alterados  dessa  forma,  ou  seja,  com  cautela.  Lamento,  nobre  vereador,  que  vossa 
excelência não tenha me concedido o prazo e que o projeto seja aprovado dessa forma, ou seja, com 
lacunas. Nunca vou fazer isso e jamais fiz, mas alguém se beneficiará dessas lacunas existentes 
futuramente para anular  os atos que essa Câmara realizar.  Então,  muito obrigado.  Respeito seu 
ponto  de  vista.  Acredito  que  devemos  divergir.  Não  vou  a  nenhum  momento  te  agredir 
pessoalmente,  mas  acredito  que  tecnicamente  o  projeto  não  é  viável.  Mostrei  as  lacunas,  não 
terminei os estudos sobre o projeto, mas vou terminar mesmo sendo aprovado. Quem sabe algum 
dia conseguiremos mudar esse fato novamente... Aparte concedido ao vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai:  Nesse momento é  pessoal  de minha parte  para com o senhor  presidente  em fazer  um 
pedido que interfira pela seguinte forma: Fiz um pedido à esta Casa para que todos sentássemos 
para rever o Regimento. Sempre digo para o vereador Mario que esses assuntos são de sua área e 
não  da  minha.  Então,  senhor  presidente,  o  tiro  sai  pelo  pé  porque  o  vereador  Mario  não  está 
brincando e sim mostrando que contém erros. Acredito que é um absurdo levar adiante. O meu 



pedido foi baseado para que fizéssemos isso juntos. Estou acreditando que a Mesa está fazendo um 
pedido por conta. Acredito que se for para melhorar devemos fazer isso, mas o vereador Mario está 
mostrando que há coisas erradas. Ele não falaria isso para dar um tiro em seu pé. Se vamos levar 
isso adiante, nobre vereador, acredito que vocês podem votar, mesmo porque vocês são a maioria, 
mas  conseqüentemente  isso  afetará  nós  mesmos.  Não sei  se  vocês  estarão  presentes,  mas  está 
errado. Se houvesse alteração no Regimento, pedi por duas ou três vezes, era para todos fazerem 
juntos.  Se  cada  um  quiser  alterar  o  Regimento  por  mais  um  ou  dois  anos  como  quiserem, 
conseqüentemente estaremos regredindo,  senhor presidente.  Não era  essa sua intenção e nem a 
minha. O senhor me cobrou porque não fiz. Não fiz porque na época não exista muita advertência e 
nunca foi levado da forma que foi. Acredito que é um bom momento para adiar. Se tivermos mais 
sete ou oito dias, tudo bem, mas se não quiserem, tudo bem também. Estamos votando uma coisa 
errada,  senhor  presidente.  Estamos  votando  um  projeto  que  possui  falhas  gravíssimas  que 
prejudicará  nós  mesmos.  Então,  não  adianta  apelar  para  o  nobre  vereador,  pois  nosso 
relacionamento é zero. Não vou dirigir as minhas palavras ao nobre vereador, mas gostaria que 
vossa excelência falasse com sua bancada para revermos esse fato.  Estamos fazendo uma coisa 
errada.  Acredito que isso é um absurdo...  Aparte  concedido à vereadora Sra.  Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Conversei com o vereador Toninho Orcini, com o presidente em relação a 
esse fato e disse que em minha opinião esse fato cheira golpe. Vou usar as suas palavras quando o 
senhor parabenizou o vereador Toninho, pois uma das maiores atitudes do ser humano é quando 
erramos e reconhecemos nosso erro. Isso é uma grande virtude. Como o vereador tinha falado que o 
pessoal não queria ficar no recesso, poderíamos fazer em outro período, mas isso ficará uma concha 
de retalhos. Isso é somente por uma intransigência de um vereador. Então, gostaria de reiterar o que 
o vereador Mino disse para que possamos elaborar as alterações que forem necessárias, mas sem ser 
uma coisa visceral, pensada ou racionalizada para que não sejamos pressionados para prejudicar 
esse ou aquele.  Desse modo a Casa andará muito bem. Muito obrigada...  Aparte  concedido ao 
vereador Sr.  Paulo Roberto Andrade: Acredito que a justificativa do vereador Cleber Borges de 
acordo com o novo Regimento, se aprovado, o Executivo passará a ter a obrigação de cumprir 
aquilo que esta Casa determina através de seu plenário. Um exemplo seria o projeto da defesa das 
águas, aprovado por unanimidade, virou lei, mas não tomaram providência nenhuma. A partir de 
agora  tomarão  providência  ou  terão  as  conseqüências.  Então,  como  democrático,  coloco  em 
votação...  Continuando o orador:  O que  gostaria  de  dizer  é  o  seguinte:  Estou como líder  do 
prefeito expondo minha visão sobre o projeto e não conversei  com o prefeito,  mas gostaria de 
deixar bem claro, pois às vezes posso ter deixado alguma impressão, que estamos morrendo de 
medo de ter uma CPI nesta Casa. Não estamos com medo de nenhuma CPI. Querem fazer CPI? 
Vamos fazer três ou quatro delas, mas dentro da lei.  Quem acusa não julga. É uma coisa séria, 
embora  seja  contra  todas  as  CPIs,  pois  nosso  país  ainda  não  tem  maturidade.  Os  poderes 
Legislativos  não  têm maturidade  para  enfrentar  uma CPI  desde  o  Congresso  à  menor  Câmara 
Municipal, haja vista que vemos na televisão o seguinte: “Acabou em pizza.” Não é porque acabou 
em pizza que os vereadores queriam que acabasse e sim pelo fato de que não temos maturidade para 
exercer a função investigativa dentro da Câmara Municipal, nem do senador dentro do Senado e 
nem o deputado dentro da Câmara. CPI não é local para holofotes e sim de exibição de documentos 
e apuração dos fatos. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora Sra.  SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Senhor presidente, em minha terra existe um ditado que 
diz que pelo dedinho se conhece o julgante. Então, o que estamos vendo nesta Casa hoje nada mais 
é do que uma vã tentativa arbitrária de golpe. Vã tentativa por quê? Por que, vou ser bem franca 
com vocês, pois vou esperar a primeira CPI e vou fazer igualmente fizeram comigo. Vou deixar e no 
momento em que me cansar vou até à justiça e paro com essa graça. Então, quando tentaram me 
cassar nesta Casa, eu deixei. Eram manchetes todos os finais de semana, o pessoal nas ruas falavam 
e no momento que começou a cansar a minha beleza, eu disse o seguinte: “Vamos parar com essa 
graça agora.” A vã tentativa de um golpe será isso. Na primeira CPI instalada, quem quiser baterá 
nas portas do Judiciário para interromper. Por quê? Uma coisa é querermos disciplinar uma situação 
e  outra  coisa  é  querermos dar  um golpe.  Pior  ainda  quando o golpe  é  incompetente.  O que o 



vereador está querendo fazer não é nem um golpe competente e sim incompetente. Estamos fazendo 
porque o primeiro que sofrer com uma comissão processante ou uma CPI irá tranquilamente à 
justiça para interromper. Tem alguns princípios básicos que norteiam o nosso direito. Um deles é 
sempre beneficiar o réu. Então, olhem o absurdo, isso é no período da aquisição da ditadura militar, 
pois quem apurava, julgava e condenava era a mesma situação. Olha, vou ser bem franca com os 
senhores, pois quem votar favorável a isso deveria ir para casa de cabeça baixa e dizer o seguinte: 
“Estou  prestando  um  desserviço  à  cidade.  Estou  retrocedendo  aos  tempos  mais  obscuros  que 
podíamos  viver  neste  país,  ou  seja,  o  tempo  da  ditadura  militar.”  Isso  é  algo  inepto  e  que 
futuramente não irá virar nada, Entendeu? O vereador Mário com muita propriedade explanou as 
contradições,  conflitos  e  erros,  mas  quando  a  vaidade  fala  mais  alto,  conseqüentemente,  a 
racionalidade fica no chão. Então, senhores vereadores, votarei contra e peço aos outros vereadores 
que votem contra,  mas gostaria de estar  viva para assistir  de camarote a primeira instalação da 
comissão processante e da CPI nesta Casa. Voltarei à esta tribuna com o coração em festa e o peito a 
gargalhar para dizer o seguinte: “Viram o que se resulta com o afogadilho, a inépcia ou a tentativa 
de golpe.” Vão sair todos desmoralizados. Então, muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 
vereador Sr.  LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa e 
vereadores. Lamento muito. No projeto da zona azul o vereador Cleber por cinco ou seis semanas 
seguidas pediu adiamento e o Mario com muita educação cedeu. Vim até aqui para falar com os 
vereadores  Décio  e  Toninho Orcini.  Acredito,  nobre  vereador,  que  um dia  o  vereador  Toninho 
Orcini  subiu  à  esta  tribuna  para  implantar  o  nosso  Regimento  numa  época  que  não  existia 
computadores e todos as coisas eram difíceis. O senhor foi, às duras penas, quem iniciou isso. Não 
acredito, nobre vereador, que vossa excelência seja conivente com o que acontecerá nesta Casa 
hoje. Não acredito de coração. Isso não é uma pressão, porque o Mario pode ser mortal e um grande 
profissional, a vereadora está na área, o Elias está presente, mas estamos votando uma coisa que 
está errada. Não tivemos um terceiro parecer em relação a isso. O que custava mais sete ou oito 
dias? Estamos dizendo que isso abrirá uma brecha para que nossa Casa não tenha poder para nada e 
que assim sejamos um bando de tontos tentando colocar ordem no prefeito, vereador e vice-prefeito, 
onde  conseqüentemente  seremos  debochados,  nobre  vereador  Toninho.  Está  errado.  Se  vamos 
alterar,  vamos  alterar  corretamente.  Não  quero  atrapalhar  a  vida  de  ninguém,  mas  é  muito 
afogadilho para uma situação muito séria. Não acredito que votaremos uma coisa que está provando 
as diferenças, os erros e acertos. O vereador Mário deixou claro que ele não é contra. Também não 
sou contra. Prestei a atenção no vereador Mauro Moreno e vi que o mesmo prestou muita atenção 
na matéria e balançou sua cabeça em ambos os lados. Ele discordou de ambos os lados. Nesse 
momento teve vereador que estava vendendo rifa. Isso é brincadeira, pois estavam vendendo rifas 
quando estavam sentados na mesa. Então, falarei para acabar, pois não acredito, nobres vereadores 
Toninho e Décio, pelo tempo que vocês estão nesta Casa, que engoliremos isso goela abaixo. Se 
passar, muito bem. A vereadora Sônia falou. Somente gostaria de dizer, nobre vereadora, que não 
vou embora de cabeça baixa. Vocês podem ter certeza que seremos humilhados nesta Casa quando 
acontecer a primeira situação que necessitarmos usar esse Regimento. Vou falar o seguinte: “Vocês 
alteraram e não mudaram nada. Ficou pior do que estava.” Então, não vou levar adiante. Se for para 
levar a ferro e fogo porque vocês têm a maioria, que seja muito bem explicado. Muito obrigado e 
apelo à consciência de vocês.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr.  MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Em relação às  duvidas que tive sobre as lacunas  técnicas,  o companheiro Cleber 
Borges me explicou e tirou todas minhas dúvidas possíveis. Tinha dúvidas, mas ele me convenceu.” 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Resolução nº 09/2009. Aprovado menos 3 votos dos vereadores Luis Hermínio 
Nicolai,  Mario da Fonseca e da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir,  faz 
justificativa de voto o vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Tendo em vista que nosso 
assessor  jurídico  deu  toda  assessoria  de  forma  competente  para  o  nobre  vereador  Cleber,  fui 
convencido porque o Elias é uma pessoa competente e o mesmo não iria fazer uma coisa para 
prejudicar. Então, é por esse fato que me convenceu a votar favorável. Então, estava em boas mãos 
a análise técnica.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio 



Caio",  aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade -  Presidente.  5º) Pela Ordem a 
Vereador Sônia de Fátima Calidone dos Santos solicita a retirada Projeto de Lei Complementar nº 
0011/2009.- Altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 3.648/04, consolidada pela 
Lei Complementar nº 3.921/06, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração e Estatuto do 
Magistério Público Municipal e dá outras providências" Autoria:  Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos.  DESPACHO:  RETIRADO  PELA AUTORA.  SS.  "Vereador  Antonio  Caio",  17  de 
outubro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei 
nº  00131/2009.-  Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  firmar  convênio  com  o  Departamento  de 
Estradas de Rodagem 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 131/2009. Aprovado por unanimidade DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM 
ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00305/2009.- Oficiar à direção 
da Viação Itajaí, solicitando reinserção do horário das 12h00 no bairro rural Rio Manso. Autoria: 
Décio  Da Rocha Carvalho.  A seguir,  faz  uso  da palavra  o vereador  Sr.  DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Senhor  presidente,  nobres  vereadores,  público  presente,  boa  noite.  Quando  o 
projeto da Itajaí veio à esta Casa, na legislatura passada, conversei com nosso pessoal e disse que 
votaria favorável para a empresa para vir ao nosso município, mas disse também que gostaria que 
criassem um terceiro horário para o bairro do Rio Manso, pois as pessoas estavam pedindo há 
muitos anos. Os vereadores na época concordaram e disseram para concordar com o projeto, pois 
seria criado um terceiro horário. Votamos, essa referida empresa ganhou a concorrência e cumpriu 
até  há quinze  dias,  mas atualmente simplesmente tiraram os  ônibus  do meio-dia.  Como que o 
pessoal  extingue  esse  horário  se  há  pessoas  trabalhando  e  que  dependem  desse  horário  para 
trabalhar? Não é possível um negócio desse. Gostaria que o senhor me explicasse, porque votei 
favorável e vocês da bancada me garantiram esse horário, mas atualmente estão retirando... Aparte 
concedido  ao  vereador  Sr.  Mario  da  Fonseca:  Gostaria  de  fazer  uma  sugestão  para  vossa 
excelência. Ao invés de vossa excelência fazer um requerimento solicitando à empresa a reinserção, 
porque  vossa  excelência  não  faz  um requerimento  solicitando  a  reinserção  e  a  justificativa  do 
porquê da retirada dessa linha? Desse modo vossa excelência fica sabendo o por quê. É melhor do 
que ficar falando sem saber...  Continuando o orador:  Votei  favorável à esta empresa por esse 
motivo. Esse foi o ponto que ganhou meu voto. Essa empresa ganhou meu voto justamente por esse 
item e eles não podem retirar simplesmente uma coisa que está no contrato. Há um contrato nessa 
cidade de muitos anos. Então, temos pedir para esta Casa urgentemente rever esse contrato. Essa 
empresa não pode fazer isso com os moradores da zona rural. Não precisa ficar nervoso, pois estou 
tranqüilo e os ex-vereadores Cabrita e Noé Massari não estão mais nesta Casa. Já quebrei mais do 
que  vossa  excelência,  portanto  pode  ficar  tranqüilo.  Então,  eles  tinham parado  de  transportar 
estudantes  e  passageiros.  Quando  aconteceram  aqueles  fatos  em  que  o  Estado  ganhou, 
conseqüentemente  eles  pararam.  Eles  começaram  a  transportar  os  passageiros  nos  ônibus  de 
passageiros e as crianças nos ônibus de crianças. Atualmente voltou tudo novamente. Se pegarmos o 
horário que sai do ginásio às 18:00 horas constataremos que os passageiros estão junto com as 
crianças. Uma senhora estava com sua perna quebrada e o aluno somente faltou quebrar sua outra 
perna.  Então,  os  alunos  mais  novos  estão  sendo transportados  juntamente  com os  passageiros. 
Várias  pessoas  me  perguntaram  o  seguinte:  “Você  não  votou  favorável  a  essa  empresa  para 
melhorar  para os  cidadãos?” Disse que votei,  mas  em vez da empresa melhorar  a  mesma está 
piorando. Então, peço que esta Casa faça um requerimento, pois esta empresa me enganou. Votei 
favorável  a  esta  empresa e  fui  enganado.  Falo para a população que fui  enganado de verdade, 
porque votei nessa referida empresa pelo fato do item de meu bairro, mas a empresa simplesmente 
extinguiu. Essa empresa está fazendo o povo de bobo. Então, peço senhor presidente, que entrem 
com um pedido urgentemente para revermos o contrato. Ou eles cumprem o contrato ou dão o lugar 
para outra empresa. Existem muitas outras empresas onde tenho certeza que cumprem o contrato. É 
somente isso que gostaria que acontecesse, ou seja, que cumpram o que está no contrato. É desse 
mesmo modo que a nobre vereadora fala quando tem que seguir o contrato. Ela fala bonito e gosto 



de ouvir a nobre vereadora dizer certas coisas. É somente isso que gostaria que acontecesse, pois 
estamos abandonados. Hoje fui à cidade de Mogi Guaçu pedir para uma empreiteira responsável por 
fazer o asfalto naquela localidade para passar a plaina no asfalto de Itapira, pois faz quatro meses 
que não fazem isso. Ninguém arruma e o povo que se vira. Não temos máquinas, ninguém arruma 
nada,  as  pontes  estão  quebradas  e  os  ônibus  não  fazem o  horário  certo.  Olhem onde estamos 
chegando, pessoal. Não sabia que no novo tempo aconteceria isso. Muito obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente Coloca em única votação o 
Requerimento  nº  305/2009.  Aprovado  por  unanimidade DESPACHO:  APROVADO  POR 
UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 
2009.  a)Paulo  Roberto  Andrade  -  Presidente.  8º)  Em  única  discussão  o  Requerimento  nº 
00306/2009.-  Requer  nos  termos  e  prazos  estabelecidos  no  Artigo  5º,  Inciso  XXXIII,  da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações da 
Secretaria Municipal da Educação sobre o motivo da Escola Municipal Joaquim Vieira, no bairro de 
Eleutério, estar com séries diferentes tendo aula na mesma classe. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO:  COM  VISTAS  À  VEREADORA SÔNIA DE  FÁTIMA CALIDONE  DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de novembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00324/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito desenvolver 
junto a Secretaria Municipal de Educação a elaboração de um projeto para implantar a disciplina 
'Cidadania e Justiça' ou 'Introdução ao Estudo de Direito' na rede básica de ensino. Autoria: Luis 
Henrique  Ferrarini.  DESPACHO:  COM  VISTAS  À  VEREADORA SÔNIA DE  FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 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.


