
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de dezembro 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 HENRIQU E 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA,  MAURO 
ANTONIO MORENO e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTO S. 
Ausente o Vereador PAULO ROBERTO ANDRADE . O Sr. Vice-Presidente em 
exercício, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 
inscrito, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, 
público presente, boa noite. Gostaria de iniciar a minha fala pedindo para os presentes 
nesta Casa, parece-me que a sessão está sendo transmitida pela Rádio Clube, gostaria de 
pedir a todos que estão nos ouvindo, no momento em que forem dormir e fazer suas 
orações, para pensarem em nosso ex-companheiro de bancada e ex-vereador Rui 
Barbosa, pois o mesmo está doente e internado em estado grave em nosso Hospital 
Municipal. Gostaria de pedir a todos que no momento em que fossem agradecer pelo 
seu dia, pela sua refeição, elevassem seus pensamentos pedindo a Deus para que olhe 
por nosso Rui Barbosa, pois ele se encontra em estado grave na UTI do Hospital 
Municipal. Também gostaria de comentar sobre o lamentável fato que surgiu na 
imprensa nesses últimos dias sobre o governador do Distrito Federal, José Roberto 
Arruda, envolvido em mais um escândalo que nos entristece não somente como 
políticos, mas como cidadãos também, porque quando acontece uma situação dessa, 
percebemos que há um nivelamento por baixo. Então, parece que nenhum político 
presta e todos são assim? Nem todos são assim. Nesse caso específico gostaria de dizer 
que a população do Distrito Federal tem uma parcela de culpa em relação a esse fato, 
porque o Sr. Arruda já tinha renunciado sob pena de ser cassado pela fraude no painel 
eletrônico. A partir desse fato, a população vota na pessoa como deputado. Gostaria, 
nesse momento, de parabenizar o prefeito Toninho Bellini por dois motivos. O primeiro 
motivo seria que hoje aprovaremos uma lei que trata de nosso Meio Ambiente. Trata-se 
do Meio Ambiente e acredito que é um projeto de lei muito importante. Também 
gostaria de parabenizar o prefeito Toninho Bellini, porque o mesmo ouviu os anseios da 
população de Eleutério e do presidente hora em exercício desta Casa, que ao longo de 
seu primeiro ano de mandato nos trouxe que a Saúde em Eleutério não estava 
caminhando muito bem. Sendo o mesmo funcionário concursado como atendente 
auxiliar de enfermagem, ele estava cedido ao Fórum em total desvio de função. Diante 
das várias problemáticas que ele nos trazia à esta Casa, o prefeito Toninho Bellini teve a 
sensibilidade de colocar o servidor em Eleutério. Senhor presidente, realmente fiquei 
muito contente e acredito que o senhor fará um excelente trabalho. Todos nós estamos 
torcendo por isso. Acredito que a Saúde em Eleutério melhorará. Estou aqui apostando e 
torcendo pelo senhor. É isso mesmo. O vereador tem que trazer os fatos que estão 
acontecendo com a população e o prefeito tem que resolver os problemas e dar uma 
satisfação para a população. Inclusive, saiu nos jornais que o nobre vereador esteve 
presente na localidade de Eleutério. O prefeito percebendo a visão crítica do nobre 
vereador e conversando com os moradores da localidade, nada mais correto e sensível 
por parte do prefeito de colocar o servidor Carlinhos Sartori à disposição da população 



de Eleutério. Não tenho dúvidas que o vereador fará um excelente trabalho na 
localidade de Eleutério. Isso é o que todos esperamos e o prefeito também. Acredito que 
o vereador esteja bem satisfeito e contente com o trabalho que o mesmo desenvolverá 
para a laboriosa população de Eleutério. Então, gostaria de parabenizar o prefeito 
Toninho Bellini, o presidente em exercício desta Casa, Carlinhos Sartori, e desejar que 
o mesmo cumpra muito bem o seu mister, pois todos sairemos ganhando, ou seja, a 
população, a prefeitura e o próprio vereador. Então, acredito que foi uma atitude muito 
importante por parte de ambos os lados. Até deve ter sido por consenso essa situação. É 
assim que devemos caminhar. Caminharemos para frente. Por outro lado, estamos 
chegando ao final do ano, temos algumas sessões pela frente e o orçamento não vem à 
votação de hoje. Inclusive, fiz uma subemenda ao orçamento, senhor Toninho Orcini, 
sendo que o senhor estava destinando R$ 40.000,00 para as entidades assistenciais. Fiz 
uma subemenda destinando mais R$ 10.000,00. Então, espero que quando vier à este 
plenário todas sejam aprovadas, porque sabemos que esse valor não será suficiente, mas 
é um passo que estamos dando. Por hoje é somente isso. Gostaria de desejar à todos 
uma boa sessão, já que está sendo transmitida pela rádio. Não sei se quando comecei a 
minha fala já estava sendo transmitida, mas gostaria de repetir e pedir a todos que no 
momento de suas orações lembrem-se de nosso companheiro Rui Barbosa e elevem 
uma oração pedindo pelo seu restabelecimento, pois o ex-vereador Rui Barbosa é uma 
pessoa muito querida por todos nesta Casa. Todos que trabalharam com o Rui Barbosa 
sempre o quiseram muito bem. Éramos de lados diferentes, mas sempre nos respeitamos 
e sempre considerei muito o senhor Rui Barbosa. Então, peço mais uma vez a todos que 
no momento de suas orações elevem o pensamento pedindo que o nosso companheiro 
Rui Barbosa se restabeleça e que Deus olhe por ele. Boa noite e muito obrigada.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários, imprensa, público 
presente. A vereadora Sônia comentou em relação de que aconteceu mais uma fraude e 
corrupção. É dinheiro na meia e no bolso. Muitas pessoas perguntam o que nos leva à 
política. Acredito que cada lugar é definido e cada município ou Estado tem sua 
política. Desse modo vamos caminhando. Acredito que muitos dão a cara para bater 
para tentar mudar alguma coisa. Acredito que existam as pessoas de bem e do mal em 
todos os setores de nossa vida, seja ele qual for. Sempre existe alguém querendo nos dar 
uma rasteira. Isso acontece e faz parte do ser humano, mas ainda bem que existem 
pessoas que querem participar e contribuir. É isso que nos leva a sermos políticos, 
médicos ou advogados, pois é a convicção de cada um. Muitos me perguntam o 
seguinte: “Mino, com que moral você, às vezes, fala sobre as pessoas?” Então, somente 
gostaria de falar, já que a imprensa está presente, que recebi uma notícia do Elias. Fui 
presidente desta Casa no ano de 2.007 e 2.008. A notícia seria que acabou de chegar a 
prestação de contas do ano de 2.007 e a mesma foi aprovada por unanimidade. A contas 
de 2.008 também foram aprovadas por unanimidade. Publicarei nos jornais as contas 
aprovadas por unanimidade. As contas de deputado quando disputei e obtive somente 
insignificantes sete mil votos também foi aprovada por unanimidade. Então, acredito 
que tenho moral em dizer que tudo aquilo que coloquei minhas mãos foi avaliado e 
julgado por todos os órgãos competentes. Não deixei, sequer, um rastro de qualquer 
coisa ruim que pudessem falar sobre minha pessoa nos dois anos como presidente desta 
Casa e na minha disputa como deputado. Como vereador também prestei minhas contas. 
É uma grande oportunidade para dizer que no primeiro ano de 2.007, além de tudo que 
fiz tendo minhas contas aprovadas, devolvi aproximadamente R$ 106.000,00 para os 



cofres públicos da prefeitura. No ano de 2.008 quando comprei o carro fui massacrado e 
maltratado pelo erro de outra pessoa que por essa Casa passou. Não devolveria aquele 
valor ou não cumpriria com o meu compromisso em minha prestação de contas. Além 
de comprar um carro em torno de R$ 80.000.00 ou R$ 90.000,00 por R$ 56.000,00 
através de concorrência pública, disseram nos jornais que tinha pedido propina para 
comprar o carro. Devolvi nesse mesmo ano, além de comprar o carro, R$ 114.000,00 
aos cofres da prefeitura municipal de Itapira. Então, estou orgulhoso. Paulo Autran 
sempre dizia que não resolveremos o problema do mundo jogando os problemas para o 
presidente, senador ou governador. Gostaria de repetir que vamos varrer o quintal de 
sua casa, pois desse modo estaremos ajudando a limpar o mundo. Então, com minhas 
contas aprovadas e como representante do povo de Itapira estaria dando um exemplo de 
como andar certo e em caminhos certos. Tenho certeza que cumpri isso. Não terá um ser 
humano, se futuramente não estiver presente, que possa dizer que não prestei contas, 
desviei dinheiro público ou que roubei dinheiro de alguém. Então, hoje me sinto feliz de 
poder estar nesta tribuna falando sobre esse assunto. Vou publicar nos jornais para que a 
população saiba que nas horas ruins somos jogados aos lobos com as críticas dos jornais 
e rádios. Terei que pagar para a circulação das publicações, mas mesmo assim colocarei 
em todos os jornais da cidade. Colocarei para dizer que cumpri. Tenho certeza e 
convicção de todas as coisas que falo. Não sei se meu tempo dará, mas gostaria de dizer 
que o prefeito Toninho Bellini não é louco e não jogava dinheiro no rio para que as 
águas levassem embora. Por várias vezes foi citado que o mesmo não queria verbas para 
absolutamente nada. Falavam que ele não queria verbas para as reformas da pista, 
Infovia e tantas outras coisas mais. O vereador Mario provou com documentos que a 
pista de atletismo está amarrada a reforma do ginásio de esportes. A prestação de contas 
não chegou através de representantes do governo do Estado. Na quinta-feira em 
telefonema com o ministro de Esportes, o prefeito Toninho Bellini pediu, pois as coisas 
estavam indo para um caminho ruim nesta Casa, e na sexta-feira o mesmo obteve a 
resposta e se deslocou até a cidade de São Paulo para trazer a verba no valor de R$ 
100.000,00 para a reforma da pista de atletismo. Diziam nesta Casa que o prefeito 
estava segurando e o mesmo não queria, pois era um vereador da oposição que estava 
fazendo. Então, além dos R$ 100.000,00 e os R$ 20.000,00 que já estarão disponíveis 
até o final de semana para a reforma, fica o desafio para que o vereador Cleber traga a 
sua verba no valor de R$ 100.000,00. Desse modo não será R$ 120.000,00 e sim R$ 
240.000,00. Vamos ver se o prefeito não assinará, porque a verba no valor de R$ 
120.000,00 o prefeito já trouxe, mas falaram que ele não queria. Falaram que ele 
rasgaria o dinheiro e não assinava papel. Isso é a mesma forma que está acontecendo 
com tantas outras coisas. Já saiu no jornal que está liberado dois milhões e tanto para o 
asfalto e somente falta à assinatura do prefeito. Cadê os papeis para o prefeito assinar? 
Cadê o documento alegando que o dinheiro já está disponível? Estava escrito no jornal, 
mas estou alertando todos os presentes. Já disse que teremos um problema seriíssimo 
com a ETEC, pois R$ 2.000.000,00 já eram para estar liberados. Ainda não houve 
concorrência pública. Gostaria de saber como o deputado irá liberar os R$ 4.000.000,00 
no ano que vem. Já apostei que até 2.012 o prefeito Toninho Bellini não inaugurará a 
ETEC, porque na política existe esse tipo de rasteira. Como que um deputado, inimigo 
mortal, dará uma verba de R$ 4.000.000,00 para seu inimigo subir no palanque e dizer o 
seguinte: “Está ai povo de Itapira. Estou dando para vocês uma escola de R$ 
5.000.000,00.” Isso não vai acontecer como a vereadora Sônia sempre disse, ou seja, em 
papai Noel e duende acreditamos somente até certa idade de nossa vida. Então, deixo 



meu desafio. Já fiz o desafio do frango, posso fazer o do porco ou qualquer outra coisa. 
O vereador Décio sabe que o asfalto é para estar pronto até o dia 31 de dezembro, mas 
ainda não começaram. Isso está gravado, pois foi dito no Eleutério, Machadinho, 
Tanquinho e Itapirinha que estaria tudo asfaltado até meados de janeiro ou fevereiro. 
Então, o que prometeram? Prometeram R$ 2.300.000,00 do deputado Barros Munhoz 
para asfaltar Itapira, R$ 4.000.000,00 para a ETEC, R$ 600.000,00 para a creche e mais 
R$ 2.000.000,00 para a Infovia do nobre vereador. Não estou aqui nesta Casa para 
brincadeiras. Vamos somar corretamente e acredito que esse valor passa de R$ 
10.000.000,00. Gostaria de saber onde ele buscará esse dinheiro, porque ele está 
brincando com o povo de Itapira. Isso é brincadeira. Estou dizendo isso e não é de hoje. 
A ETEC e o terreno estão lá. Já era para estar assinado. Todos os vereadores foram à 
São Paulo e o Geraldo Alckmin prometeu, assinou, esbravejou e disse que no término 
de 2.009, daqui mais ou menos vinte dias, teríamos R$ 2.000.000,00, mas não veio. 
Teríamos também mais R$ 2.000.000,00 até o final de 2.010, mas senão vieram 
R$2.000.000,00 não será possível vir R$ 4.000.000,00 em 2.010. A contrapartida que o 
prefeito prometeu na mesa com todos os vereadores presentes de R$ 500.000,00 para o 
término e acabamento da obra já está no orçamento do próximo ano. Então, vamos por 
os pingos nos “is”, pois estou alertando a população de Itapira que existem pessoas 
brincando com os cidadãos itapirenses. Não somos os paladinos da moralidade. Não 
somos melhores do que ninguém. Somente somos frutos e filhos da terra. Atualmente 
estou dando meu exemplo de como fiz as coisas. O mínimo de dignidade por parte de 
minha pessoa seria trazer quatro contas aprovadas respeitando o povo de Itapira. 
Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, servidores desta 
Casa, representantes da imprensa escrita e falada, boa noite. Gostaria de usar esse 
espaço cedido para comentarmos assuntos livres de várias opiniões para registrar nesta 
Casa um momento de rara fecundidade cultural que vem passando o nosso município. 
Esse momento de fecundidade e ótimo momento cultural que nosso município está 
passando, não pensem vocês que irei dizer que é graças ao prefeito e ao secretário de 
Cultura. Acredito que os mesmos vêm fazendo seus trabalhos dentro do possível nessa 
área e são pessoas competentes. Gostaria de registrar a quantidade de pessoas que vem 
escrevendo livros e publicando os mesmos, incentivando as crianças e adolescentes a 
escreverem um livro na vida. Existe aquele ditado que diz o seguinte: “Um homem 
antes de morrer tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro.” Quem 
um dia já tentou escrever um livro ou ao menos um artigo sabe o quanto é difícil e 
desafiador você se sentar e poder escrever um livro seja qual assunto for. A nossa 
cidade nesse ano de 2.009 foi contemplada com esses artistas e escritores que 
publicaram suas obras. Tivemos a esposa do ex-vereador Firmino Marchioretto que 
publicou o “Guarda Noturno da Literatura”, conhecido pela Academia Brasileira de 
Letras. Tivemos também o Rosato que publicou “Efigênia”, onde fez lançamento na 
livraria Zion. Gostaria de aproveitar e pedir licença aos demais autores e escritores de 
nossa cidade para enfatizar esse fato, embora tenha feito um voto de congratulação com 
referência ao professor Barreto, ícone do esporte em nossa cidade e região, e também da 
doutora Lilia Pereira da Silva que é um ícone da literatura. A mesma é poetiza, 
psicóloga, advogada, escreveu livros em várias línguas e na semana passada esteve 
lançando seu último livro ao qual faço um voto de congratulação. Uso esse espaço 
porque acredito que tanto para a doutora Lilia como para o professor Barreto, um voto 
de congratulação é muito pouco para tudo que essas pessoas fizeram e fazem nessa área 



pela nossa cidade. Venho à esta tribuna, senhor presidente, pedir e invocar a nossa 
classe e colegiado para que não deixem de homenageá-los da forma como devem ser 
homenageados depois que os mesmos morrerem. Venho à esta tribuna requerer de uma 
forma verbal, se for necessário farei por escrito futuramente, para que esta Casa, ainda 
esse ano, faça uma sessão solene em homenagem a doutora Lilia e ao professor Barreto. 
Dois ícones de nosso município. Duas pessoas ao qual temos o prazer e honra de dizer 
que somos conterrâneos da doutora Lilia e do professor Barreto. São pessoas de uma 
moral ilibada. Pessoas que nunca se esqueceram da sua terra. Aonde quer que 
estivessem sempre lembraram e sempre tiveram orgulho de dizer o seguinte: “Sou 
itapirense e venho do município de Itapira.” Nada mais justo que como representantes 
do povo de Itapira eleitos através dos votos diretos e universais podermos, em nome de 
toda população sendo artistas e não artistas, enaltecer sobre esse fato e deixar registrado 
nesta Casa a forma que essas duas personalidades merecem através de uma sessão 
solene. Espero que a Mesa Diretora encaminhe meu requerimento e que ainda nesse ano 
ou no início do próximo ano possamos realizar essa justa homenagem a esses dois 
ícones, sendo um da Cultura e outro do Esporte em nosso município. Muito obrigado e 
boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI : “Senhores vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de falar em 
relação às indicações e melhorias, pois estive visitando o PPA situado no bairro dos 
Prados, do qual o mesmo necessita de ampliação em seu espaço físico e na parte 
técnica, porque no mês de novembro um médico do PSF esteve de férias e não havia 
outro responsável para substituí-lo. A população necessitava chegar por volta das 05:00 
horas da manhã para conseguirem atendimento. No momento do atendimento era 
necessário serem atendidas somente vinte pessoas e o restante era dispensado. Existem 
muitas pessoas que moram na zona rural e mais uma vez estão sem o atendimento 
médico que necessitam. Então, essa indicação é para a ampliação da parte física assim 
como também da parte técnica do PPA, ou seja, os médicos. O PPA daquela localidade 
atende pessoas de um bairro novo, ou seja, do Istor Luppi. Tenho uma indicação da 
bancada da oposição para a construção de um novo PPA na localidade do Istor Luppi. 
Com isso os moradores presentes vem à esta Casa para também reivindicar seus direitos 
à Saúde, atendimento médico e aquilo que for necessário. Futuramente quando o 
referido PPA for construído no bairro do Istor Luppi, os moradores da vila doutor José 
Secchi, Jardim Paraíso, Jardim Guarujá e suas imediações não passarão por atendimento 
no PSF do bairro dos Prados. Desse modo a população será atendida no novo PPA para 
amenizar os problemas da Saúde referentes à aqueles bairros. A população do bairro dos 
Prados está há mais de trinta anos morando nessa localidade e nada mais justo essa 
reivindicação da construção do PPA, haja vista que o bairro do Istor Luppi é populoso e 
futuramente haverá construção de mais casas no bairro Antonio Tonolli, assim como na 
zona rural, sendo Machadinho, Tanquinho, Brumado e Cercado Grande. A população 
desses bairros futuramente estarão sendo atendidas no referido PPA do Istor Luppi. Os 
moradores que moram há mais de trinta anos nos bairro dos Prados poderão ser 
atendidos no mesmo PPA de seu mesmo bairro. Está havendo transtornos com as 
pessoas idosas e moradoras do bairro da Santa Cruz onde atualmente estão sendo 
atendidas no PPA do Brás Cavenaghi. Muitas dessas pessoas não têm meio de 
transporte, condições ou pessoas que as levem até o destino. Então, isso vem dificultar a 
vida do cidadão. Estamos aqui para melhorar a vida do cidadão e dar condições de 
melhora no atendimento. Já que essas pessoas são contribuintes, as mesmas devem 
gozar de seus direitos. Estamos somente pedindo o que é direito do povo e das pessoas. 



Vale lembrar que na semana passada estivemos presentes na reunião do bairro de 
Eleutério buscando inúmeras reivindicações dos moradores da localidade. O bairro de 
Eleutério necessita de inúmeras melhorias. É questão de saúde pública, água, o acesso 
para o bairro que apresenta muitos buracos e não há condições de acessibilidade, 
segurança e vários outros fatores. Totalizando as reivindicações da bancada da oposição 
resulta em vinte e três matérias solicitando melhorias para a zona rural de Eleutério. São 
16 indicações e 7 requerimentos que solicitam, sugerem e requerem ações do governo 
municipal para que atenda essas reivindicações da população do referido bairro. São 
pessoas que pagam seus impostos em dia e são eleitores. O prefeito é de Itapira e não 
somente da zona urbana. O prefeito também é prefeito dos bairros Barão, Ponte Nova e 
os demais bairros rurais. Sou vereador não somente da zona urbana, mas da zona rural 
também. Precisamos trabalhar para o bem social do povo, buscar e defender os direitos 
da população. Aproveitando a oportunidade convido os vereadores para a reunião que se 
realizará no bairro de Eleutério às 20:00 horas no centro comunitário doutor José Carlos 
Vieira para tratar assuntos de interesse dos moradores da localidade. Então, como 
vereadores e representantes do povo devemos estar presentes e ver o interesse da 
população daquela localidade. Na última reunião realizada no bairro de Eleutério 
compareceu minha pessoa, o Cleber Borges e o vereador Mauro Moreno. Então, 
precisamos de uma união. Já que representamos o povo de Itapira e buscamos soluções 
junto ao senhor prefeito, nada mais justo que estejamos presentes sempre onde há 
necessidade por parte da população. Acredito que é de súmula importância. Outro 
assunto seria em relação ao centro odontológico que funciona juntamente com o PPA do 
bairro dos Prados. Atualmente existe uma lista de espera de 400 pessoas para serem 
atendidas. O dentista trabalha, existe o atendimento, mas o bairro é muito populoso. 
Então, existe a necessidade de mais dentistas, ou seja, realizar igual à cidade de Mogi 
Guaçu que ampliou os horários de atendimento até às 21:00 horas. No Guaçu existe esse 
atendimento até mais tarde e as pessoas que trabalham tem condições de receber o 
atendimento. Então, acredito que devemos buscar o interesse e o direito da população. 
Somos vereadores para trabalharmos para o povo e não somente escutar e não fazer 
nada. Por esse motivo que estamos visitando os bairros. Gostaria de cumprimentar a 
doutora Silvia Bozio pela presença, pois a mesma representa a UIPA (União Protetora 
dos Animais) que passa por sérios problemas de falta de dinheiro e superlotação de 
animais em locais pequenos. Já foi feita uma indicação para o senhor prefeito para a 
doação de uma nova área e assim ser construído um local adequado para tratar os 
animais com dignidade. Os animais não têm culpa. Eles estão presentes e devemos 
cuidar dos mesmos. Não devemos deixá-los morrerem de fome e sede. Por esse motivo 
que existem os governantes. Devemos ver que os animais necessitam de atendimento e 
de atenção, assim como por parte do Executivo. Não devemos fechar os olhos para os 
problemas. Devemos buscar soluções para os problemas. Na oportunidade em que a 
rádio Clube está transmitindo essa sessão, gostaria de saudar a presença de nossa 
conselheira Tutelar Andréia Dezotti, o Hébio que se faz presente, os representantes dos 
jornais e o pessoal responsável pela transmissão online. É muito importante levar as 
informações para a população. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a 
população para se deslocar à Câmara Municipal, exercer o direito de cidadania para que 
desse modo possam saber o que está acontecendo no Legislativo Itapirense. Muito 
obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO : “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 
imprensa, rádio Clube, boa noite. Gostaria de parabenizar a rádio pelos trabalhos e 



mandar um abraço para o Betusca, pois o mesmo deve estar na escuta. Gostaria de 
parabenizar, porque esse trabalho é muito importante principalmente para as pessoas 
que residem na zona rural. Essas pessoas que residem na zona rural conseqüentemente 
ficarão sabendo sobre nossos trabalhos e o que estamos pedindo para a administração 
municipal. Gostaria de falar sobre nossas estradas. Nossas estradas se encontram em 
calamidade pública. Pedimos na sessão na passada para o governo do Estado que nos 
mande urgentemente uma patrulha rural. Acredito que a maioria dos vereadores assinou. 
Entre todas as estradas 18 delas são críticas. Então, estamos pedindo esse apoio. 
Conversamos com o prefeito e o mesmo nos disse que concorda. As chuvas estão 
demais, mas se as estradas não forem preparadas na época da seca, não há estrada que 
consiga conter as correntezas na época das chuvas. Existem estradas que não passam a 
plaina há quatro meses. Se passam a plaina cedo e no período da tarde chove, não 
adianta nada, pois formará mais buracos. É necessário tirar as águas das beiras das 
estradas. É necessário fazer o escoamento das águas. Tirando as águas 
conseqüentemente nossas estradas ficarão mais conservadas. Hoje um ônibus da Itajaí 
quebrou as duas molas mestres, pois o mesmo passou em um buraco. Outra empresa 
que estava passando pela localidade socorreu os alunos. Às vezes os alunos chegam às 
21:00 horas da noite e no outro dia às 22:00 horas pelo fato das condições que as 
estradas favorecem. Quando o motorista busca os alunos no período da manhã a estrada 
se encontra seca, mas às vezes chove no período da tarde e a situação se agrava. Nesse 
momento não há condições de trazer os alunos para suas residências e 
conseqüentemente os pais desses mesmos alunos ficam desesperados e ligam para a 
polícia. É isso que vem acontecendo. Levei ao conhecimento do pessoal que cuida das 
estradas e passei para os mesmos alguns pontos críticos. O Fernando me disse que 
correria atrás desses problemas, inclusive o mesmo me pediu para que conseguisse 
pedregulhos para ele. Então, nada adianta senão colaborarmos. Aprovamos nesta Casa 
na sessão passada um financiamento no banco para o prefeito comprar uma 
retroescavadeira, cinco caminhões e uma patrol. Isso é muito bom, mas precisamos 
cobrar para que comprem rapidamente, pois senão daqui alguns dias não teremos 
condições de passar pelas estradas. Se uma pessoa ficar doente em determinado ponto 
da zona rural não haverá condições da ambulância se deslocar pelas estradas, a não ser 
se forem de helicóptero. Não temos helicóptero no município. Então, realmente a 
situação é grave. Gostaria que os vereadores passassem pela zona rural e se deslocassem 
até o Brumado, Forões, Santa Joana e Rio Manso somente para constatarem a situação. 
Vão de jipe, pois de carro vocês não chegarão. Como meu tempo é curto gostaria de 
agradecer e desejar uma boa noite a todos.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno 
Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. Vereador 
LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 
da Bíblia Sagrada. Isto feito, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente: 1º) 
REQUERIMENTO Nº. 00323/2009.- Licença para Tratamento de Saúde, na data de 
03 de novembro de 2009. Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) 
REQUERIMENTO Nº. 00326/2009.- Licença para tratar de assuntos particulares. 
Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 



Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) RELATÓRIO Nº. 0010/2009.- 
Prestação de contas apresentada em Audiência Pública no dia 18 de novembro de 2009, 
no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º 
Trimestre de 2009. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 
CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) RELATÓRIO Nº. 0011/2009.- "Audiência 
Pública realizada no dia 20 de novembro de 2009, para discussão e debate do Projeto de 
Lei nº 123/2009 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual de 2010 a 2013 e dá outras 
providências". Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 5º) Ofício C.FJN nº 2798/2009. TC-2631/003/07. 
Informa inexigibilidade de licitação, entra a Prefeitura Municipal de Itapira e a União 
Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Autoria. Tribunal de Contas 
Estado São Paulo DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 
novembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 
00134/2009.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre incentivar empresas, condomínios 
residenciais e comerciais e órgãos públicos a promover ações às boas práticas 
ambientais voltadas a conscientização, educação e preservação de Meio Ambiente, e dá 
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-
Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 00135/2009.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com estabelecimentos comerciais, 
visando à concessão de descontos para os servidores municipais. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro 
de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Emenda 
Modificativa de nº. 001/2009.- Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 123/2009 
que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras 
providências. Autoria Toninho Orcini, Paulo Roberto Andrade, Cleber Borges e Carlos 
Alberto Sartori expediente. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) PARECER nº. 166/2009.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 
013/2009. RELATOR: Mário da Fonseca. DATA: 30/11/2009. 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 Complementar nº 013/2009, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são 
de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º 
de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 
167/2009.- Ao Projeto de Lei nº 0132/2009. RELATOR: Luis Henrique Ferrarini. 
DATA: 30/11/2009. 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 0132/2009, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as atividades pertinentes ao 
controle da poluição atmosférica, por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de 
veículos e máquinas movidos a diesel, conforme regulamentação específica e adota 
outras providências", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 
são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º 
de dezembro 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. 11º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00232/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Geraldo Guimarães 
Carvalho. Autoria. Mario da Fonseca. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00233/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rui Moi. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. Luis Hermínio Nicolai; Cléber Borges DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 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. 13º) 
Requerimento nº. 00319/2009.- Voto de Congratulação com o itapirense João 
Gonçalves Pinto Júnior, pelo brilhante trabalho apresentado durante o 9º Conic 
(Congresso de Iniciação Científica). Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 
Requerimento nº. 00320/2009.- Voto de Congratulação com o professor de educação 
física, Paulo Marchioretto, pela nota máxima obtida em seu trabalho de Conclusão de 
Curso, tendo como base o programa 'Grupo Movimento' desenvolvido na cidade. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento nº. 00321/2009.- 
Voto de Congratulação com os membro da Associação da Consciência Negra de Itapira 
(ACNI), pelos eventos realizados em celebração ao Dia da Consciência Negra. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-
Presidente em Exercício. 16º) Requerimento nº. 00322/2009.- Voto de Congratulação 
com os alunos e direção do Colégio Atuante pela brilhante realização da '1ª Expo-
Atuante de Integração e Conhecimento'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
17º) Requerimento nº. 00324/2009.- Voto de Congratulação com a direção e alunos do 



Colégio Anglo pelo brilhante apresentação do 2º Projeto Anglo Kids - Meio Ambiente. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento nº. 00325/2009.- 
Voto de Congratulação com os times vencedores das três divisões da Copa Itapira, 
Latitude, Paulistano e Veimaqsom. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) 
Requerimento nº. 00327/2009.- Requer oficiar o Governo Estadual, para que promova 
estudo junto ao DER, objetivando a construção de uma ponte metálica no ribeirão do 
Macaco. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento nº. 00328/2009.- 
Requer oficiar o Governo Estadual, para que promova estudo junto ao DER, 
objetivando a construção de uma ponte metálica no ribeirão do Coelho. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. O Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o 
requerimento. Aprovado por unanimidade. A seguir, faz justifica de voto o vereador Sr. 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : “Gostaria de agradecer aos nobres pares. 
Gostaria de explicar, pois está sendo transmitida para a população através da rádio 
Clube. O Córrego do Coelho fica nas proximidades do Rio Manso, no sítio dos Fuini, 
perto do Paulão. O bairro dos Macacos fica ao lado do sítio do Luis Arnaldo. São pontes 
entre 16 e 18 metros. Caso saia nosso asfalto no próximo ano, vereador Mino, será 
necessário a construção dessas pontes. Então, estamos pedindo antecipadamente para o 
DER tomar as providências. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 00329/2009.- 
Voto de Congratulação com a Dra. Lilia Aparecida Pereira da Silva, pelo lançamento de 
seu livro intitulado Monólogos das Artes - São Paulo e Itapira. Autoria. Mario da 
Fonseca. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 22º) Requerimento nº. 00330/2009.- Congratulação com os participantes 
e organizadores da 1ª Trilha Ecológica de Itapira, em nome de idealizador do evento 
Dula Zanovello. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento nº. 00331/2009.- 
Congratulação com a direção e funcionários da Clínica Santa Fé pela celebração de 40 
anos de atividade da entidade. Autoria. Toninho Orcini. 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", em 1º 
de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) 
Requerimento nº. 00332/2009.- 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 Saúde sobre o porque não 
colocaram um médico pra cobrir as férias de outro funcionário na UBS dos Prados. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 25º) Requerimento nº. 00333/2009.- 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 Cultura sobre a atual situação do Conselho Municipal de Cultura. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador Luis Henrique Ferrarini manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o vereador Sr. 
LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Gostaria de consultar o jurídico, pois recentemente 
aprovamos uma indicação solicitando a reativação do Conselho que atualmente se 
encontra inativo. Então, foi aprovado por unanimidade e os dez vereadores votaram essa 
indicação. Já está em conhecimento do prefeito e do secretário de Cultura. Então, 
gostaria de saber se votaremos isso. Obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Indicação nº. 00340/2009.- Sugere 
ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria de Saúde, manter os pacientes dos bairros Dr. 
José Secchi, Jardim Paraíso e Jardim Guarujá com atendimento na UBS dos Prados. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 27º) Indicação nº. 00341/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar à Secretaria de Saúde, estender o atendimento em todas as Unidades Básicas 
de Saúde e gabinetes odontológicos da rede básica de saúde até as 21h00. 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", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Indicação nº. 00342/2009.- Sugere 
ampliação física da UBS dos Prados. 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", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 29º) Indicação nº. 00343/2009.- Sugere execução de limpeza e colocação 
de placa indicando ser proibido jogar lixo no terreno defronte a Igreja Santa Rita de 
Cássia, no bairro Habitacional Figueiredo, além de outros locais do município. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-
Presidente em Exercício. 30º) Indicação nº. 00344/2009.- Sugere colocação de uma 
boca de lobo na rua Pedro Mandatto na altura da casa número 29, no bairro Nosso Teto. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 00345/2009.- Sugere 
execução de obra de recapeamento asfáltico e recolocação de guias na rua Comendador 
Funabashi Tokuji. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Indicação nº. 00346/2009.- Sugere 
ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente realizar uma ação junto aos 
proprietários de chácaras, sítios e fazendas, no sentido de instalar placas denominativas 
nas suas propriedades para facilitar a identificação. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
A seguir, o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 33º) Indicação nº. 00347/2009.- Sugere instalação de um redutor de 
velocidade na vicinal Itapira - Mogi-Guaçu, na altura da entrada na estrada Luis 



Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO :“Essa indicação refere-se a ponte do Rio do 
Peixe. A vicinal que vai para o município de Mogi Guaçu apresenta um trânsito imenso 
e vários acidentes estão acontecendo com as pessoas que vem do Soares e Itapirinha 
toda a semana. Então, o fluxo de veículos é muito forte nessa localidade, pois é uma 
rota de fuga. Atualmente existem filas de caminhões. Então, estou pedindo para o DER 
para que o mesmo faça um redutor de velocidade ou uma rotatória. Gostaria de contar 
com a aprovação dos senhores. Muito obrigado.” 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", em 1º de dezembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.- Ofícios: 34º) Casa das 
Artes.- Convida para "Mostra da Casa das Artes, no dia 03 de dezembro, às 19:30 
horas, na E.E. Júlio Mesquita. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
35º) Prefeitura Municipal de Itapira - Procon.- Informa o resultado da fiscalização 
realizada em estabelecimentos comerciais instalados no Município. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Instituto de Ensino Superior de Itapira - 
IESI.- Agradecimento ao voto de congratulação recebido desta Casa. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Associação dos Moradores da Vila 
Penha do Rio do Peixe.- Convite para participar de desfile em comemoração ao 
aniversário de fundação do bairro Penha do Rio do Peixe, no dia 13 de dezembro de 
2009, às 8:00 horas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 38º) 
Associação do bairro de Eleutério.- Convite para reunião dos moradores de Eleutério, 
dia 02 de dezembro de 2009, às 20:00 horas no Centro Comunitário em Eleutério. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. 
a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Ministério da Saúde Nº 
Ref. 829753/MS/SE/FNS, 839722/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$ 13.657,30. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 40º) 
Câmara dos Deputados.- Recursos do Orçamento da União empenhados aos 
Municípios, no valor de R$ 2.467,55. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 41º) Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação.- Recursos Financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 63.976,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. 
a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 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 primeira discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 0013/2009.- Acrescenta o inciso XVII ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 3.792/05. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: COM VISTAS 



AO VEREADOR CLEBER BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0066/2009.- Dispõe sobre a proteção do Meio 
Ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante e dá outras 
providências. Autoria: Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o Vereador Cleber Borges 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 6 
dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR 6 DIAS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 3) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00125/2009.- Institui a "Área 
Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07. Autoria: Prefeito Municipal. A 
seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Senhor presidente, 
vereadores, público presente, representantes da imprensa, boa noite. Iniciaremos a 
discussão do projeto que permite a concessão e permissão de área azul. Antes de 
adentrar ao mérito do projeto em si, gostaria de contar a história da tramitação do 
referido projeto nesta Casa. Ainda esse ano, há pouco tempo atrás, nesse semestre senão 
me falha a memória, se algum vereador quiser me corrigir fique a vontade, o prefeito 
municipal mandou um projeto de lei com a mesma intenção de fazer a permissão e a 
concessão da zona azul no município, ou seja, deixar de ser uma zona azul precária, 
como é atualmente, feita por servidores que não são concursados e senão me falha a 
memória são frente de trabalho. A frente de trabalho é um programa social onde a 
pessoa tem somente um ano de contrato de trabalho. É necessário instituir um sistema 
de zona azul na região central do município condizente com o número de veículos que o 
município tem. Quando a zona azul foi instituída nesses moldes, que vigora até hoje 
com esse valor, tínhamos um número X de veículos no município que esse modelo 
comportava. Atualmente temos dois ou quatro X em comparação à aquela época e não 
somente a área da zona azul como o sistema que é realizado, não comporta mais. O 
prefeito mandou a pedido da Associação Comercial. O projeto chegou à esta Casa, foi 
lido, foi à comissões e recebeu várias emendas, inclusive muitas de autoria do vereador 
Cleber Borges. Vendo todos esses fatores pude constatar que o projeto estava sendo 
desnaturalizado e disse o seguinte: “Realmente o projeto está muito cru. Existem 
algumas idéias boas apresentas através de emendas e está se desnaturalizando o projeto. 
Senhor prefeito, retire o projeto para melhores estudos e vamos estudar essa questão da 
melhor forma possível.” Na época citou-se que havia uma lei autorizada e aprovada por 
esta Casa que autoriza a concessão da zona azul, na qual é a lei 4.133 de agosto de 
2.007. Essa lei diz o seguinte: “Poderá ser utilizado o sistema de parquímetros nessas 
áreas especiais de estacionamento, podendo sua implantação, manutenção e operação 
serem realizadas por empresas privadas a ser contratada mediante processo licitatório.” 
Até por esse motivo o projeto voltou, enfim, estudou-se de tudo, acatamos algumas 
sugestões, por exemplo: O vereador Cleber Borges, quando veio o projeto original, 
apresentou uma emenda nos seguintes moldes: “Porque ao invés de zona azul não se 
coloca área azul?” Essa foi a idéia do vereador que foi acatada e o projeto veio à esta 
Casa com a denominação de área azul. Outra idéia do vereador seria que no projeto 
original ir-se-ia revogar a lei que cobrava os carros fortes. O vereador disse o seguinte: 
“Mas os bancos pagam, pois os mesmos tem receita.” Conversamos com o prefeito e 
dissemos o seguinte: “Senhor prefeito, é uma boa idéia e não vamos extinguir.” O 
prefeito disse o seguinte: “Tudo bem, então extinguimos a lei, mas incorporamos nesse 
novo projeto que iremos mandar.” Então, todas essas sugestões foram acolhidas. 
Reconheceu-se a boa idéia do vereador e incorporou-se no projeto. O presidente da 



Associação, representante dos comerciantes no município, principalmente desta área 
central, disse que estão desesperados e sufocados com a questão do estacionamento. 
Não somente os comerciantes como qualquer um de nós se pegarmos um carro ou uma 
moto e se deslocar para o centro da cidade no início de qualquer mês, depararemos com 
a dificuldade em estacionar nosso veículo. Por quê? Por que a zona azul, além de ser 
uma área muito pequena, possui um preço insignificante de R$ 0,50 a hora. Então, 
existem comerciantes que chegam às 07:00 da manhã e param seus veículos defronte a 
suas lojas onde não é área azul e ficam o dia todo. A pessoa que se desloca até o centro 
da cidade não encontra lugar para parar seus veículos, porque o comerciante está usando 
a vaga. Nesse mesmo momento, há outro comerciante que mora ao lado desse outro 
comerciante que já estacionou seu veículo. Ao invés de aproveitarem carona e fazer 
revezamento da vaga, o mesmo pega seu veículo e estaciona. Já são duas vagas. Podem 
me perguntar o seguinte: “Mario, mas é somente em Itapira que há esse tipo de 
problema?” Não é somente em Itapira que existe esse tipo de problema. Itapira está 
começando a resolver esse problema agora. Em Mogi Mirim há zona azul nos moldes 
de parquímetros. No município de Mogi Guaçu também há moldes de parquímetros. O 
presidente da Associação, quando esteve presente nas comissões conversando conosco, 
trouxe uma reportagem do jornal Folha de São Paulo onde o prefeito Cassab estava 
estudando ampliar e inovar a zona azul da cidade de São Paulo porque está havendo o 
mesmo problema em relação ao estacionamento. Podem me perguntar o seguinte: 
“Mario, então você quer dizer que concederá e implantará?” Não será o parquímetro que 
será implantado e sim outro sistema onde ficará nas lojas. A pessoa sairá do carro e se 
deslocará até a loja preencher um documento em uma máquina. É mais ou menos isso. 
A questão é evoluir. A questão é disciplinar o estacionamento no centro da cidade. 
Haverá um aumento da área de zona azul. Com certeza também haverá uma majoração 
nesse preço cobrado para que haja essa rotatividade, porque senão a pessoa deixará seu 
veículo o dia todo estacionado. Então, há necessidade desse fator para organizar a 
questão da zona azul. Atendendo a esse pleito da Associação Comercial e havendo 
interesse por parte do município para que isso seja implantado, o prefeito, com todas 
essas alterações, enviou novamente o projeto à esta Casa. O projeto quando veio à esta 
Casa trouxe uma alteração significativa. Por quê? O projeto original não contemplava o 
repasse de verba para as entidades assistenciais. O vereador Cleber também fez uma 
emenda nesse sentido. Então, o projeto veio da prefeitura destinando 7% do arrecadado 
pela empresa concessionária para as entidades assistenciais do município. Primeiro veio 
ao Conselho Municipal de Assistência. Nesse momento a Regina, presidente do 
Conselho, ligou e disse o seguinte: “Não Mario, está errado. Seria Conselho da Criança, 
pois esse dinheiro irá para a Casa Transitória e a mesma está precisando.” A Casa 
Transitória apresenta um custo altíssimo de manutenção porque as crianças que lá estão 
ficam no período integral. É um abrigo para as crianças e tem um gasto muito alto. 
Posso afirmar isso, pois fui secretário de Promoção Social e sei quanto se gasta. Então, 
esse dinheiro tem que ser repassado para o CMDCA (Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente). Quando vinha para o plenário o vereador Carlinhos Sartori registrou 
mais duas emendas. Uma emenda seria que desses 7% repassado ao CMDCA seria 
subdividido. Cinco por cento continuaria no CMDCA e 2% iria para a UIPA. Além 
disso, o vereador apresentou outra emenda onde solicita que ao menos uma vaga, em 
frente ao monumento a bandeira da Praça Bernardino de Campos, seja reservada para o 
pessoal do artesanato que na localidade trabalha e vende seus produtos. Os vereadores 
da oposição pediram vistas, estudaram melhor a matéria, embora achávamos que não 



era necessário, e hoje o projeto está pronto para ser votado. Oriento a nossa bancada a 
votar favorável ao projeto e também as emendas do vereador Carlinhos Sartori, uma vez 
que elas passaram pelas comissões, estão em plenário e somos favoráveis, pois as idéias 
do nobre vereador foram boas. Essa empresa explorará a zona azul e ficará responsável 
pelas multas e infrações que serão cometidas. Atualmente qual é a realidade do centro 
da cidade? Todos sabem. Está se congestionando. Quando chega determinados dias e 
horas não há vagas para estacionar. Melhorará o comércio. Existe um comerciante que 
quando passo defronte a sua loja o mesmo me diz o seguinte: “Mario, cadê a zona azul, 
porque defronte a minha loja existe um carro que estaciona às 07:00 horas da manhã e 
somente vai embora às 18:00 horas da tarde. Perco meu cliente por esse motivo.”... 
Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Por quanto tempo será 
terceirizado esse serviço?... Continuando o orador: A lei não especifica, mas não seria 
necessário, pois será feito um contrato. Entendeu? Acredito que não será um tempo 
superior a cinco anos... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Como votaremos uma coisa senão sabemos quanto tempo se estenderá, nobre vereador. 
É necessário ter um começo e um fim no contrato... Continuando o orador: Para você 
fazer um contrato, primeiramente é necessário saber quem ganhou. Você não faz um 
contrato com uma parte que você ainda não conhece. O contrato é feito em duas partes e 
para elaborá-lo é necessário conhecer. Se fosse dono de uma empresa que explorava 
esse tipo de fato, não iria fazer um contrato de um ou dois anos, porque não teria o 
retorno do investimento que fiz. Então, por ai vossa excelência irá deduzindo, pois 
acredito que no mínimo seria uns cinco anos para a empresa implantar, ter o retorno e 
servir bem a população. Presumo uns cinco anos. O contrato será elaborado. Na lei é 
que não tem... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Atualmente estamos nesta Casa, mas daqui há três anos será outros vereadores e outras 
cabeças. Por esse motivo que devemos fazer as coisas pensando no futuro. Devemos 
pensar que desse modo é que funciona as coisas, porque um começa e outro não 
termina... Continuando o orador: Discordo de vossa excelência, nobre vereador. Se 
formos legislar pensando em quem assumirá daqui dois ou três anos, não vamos fazer 
absolutamente nada. Então, acredito que o objetivo é esse, a intenção da legislação é 
essa, as emendas do vereador Carlinhos Sartori como do vereador Cleber Borges foram 
e são pertinentes. Oriento a bancada a votar favorável ao projeto. Muito obrigado e boa 
noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, imprensa, público 
presente, boa noite. Antes de qualquer coisa gostaria de fazer uma homenagem ao ex-
vereador desta Casa, Osvaldo Ferrarini, meu pai. É muita alegria recebê-lo nesta Casa, 
pois o senhor foi vereador no ano de 1.997 à 2.000. Com certeza realizou um bom 
trabalho nesta Casa e deixou sua marca. Não vou falar como membro de partido 
político. É uma opinião pessoal. Sou um dos últimos que acredita que o Estado 
necessita se fortalecer. Quando digo Estado refiro-me ao município e a nação. Todo 
esse processo de terceirização na área dos pedágios, merenda, lixo e área azul, acredito 
que enfraquece o papel do Estado. Acredito que o Estado tem competência para 
organizar todo serviço público, senão daqui a pouco o governador somente irá até lá 
para pagar os funcionários e conseqüentemente ficará tudo nas mãos da iniciativa 
privada. Então, essa seria minha opinião pessoal. Olhando três panfletos, dois jornais e 
uma revista de nossa coligação Novo Tempo que distribuímos na reeleição do atual 
prefeito Toninho Bellini, nenhum diz respeito ao trânsito, a não ser um jornal de um 
vereador do grupo dizendo que seria necessário modernizar, mas o mesmo não 



especifica entregar para a iniciativa privada administrar. Votarei com a bancada, pois 
revisei minha posição. Sou contra, embora terei que votar favorável. A Associação 
Comercial é maioria no centro. É o comerciante que está pedindo. O vereador Carlinhos 
Sartori foi feliz em pelo menos garantir 5% para nossas entidades que se arrastam para 
conseguirem sobreviver. Então, fui voto vencido na bancada. Essa é minha opinião 
democrata e como vereador, se passar esse projeto hoje, torcerei para o sucesso, mas se 
houver algum problema serei o primeiro a denunciar e levar isso à outras instâncias para 
defender a população. Então, votarei com a bancada, mas, voltando a frisar, ainda 
acredito no papel do Estado. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 
Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES: “Senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa, ouvintes da rádio, boa noite. O vereador Mario subiu à esta 
tribuna e contou a história desse projeto baseado em seu ponto de vista. Vou contar a 
história desse projeto baseado em outro modo de vista, pois acredito que é necessário 
ouvir os dois lados. Primeiramente visando buscar recursos e melhorias para nossa 
Segurança Pública Municipal, porque nos meses de junho e julho se encontrava uma 
situação ruim, dizia o prefeito que estávamos passando por uma crise, o pessoal não 
tinha condições e como vereador fiscalizador procurei encontrar soluções para resolver 
os problemas. Por coincidência encontrei uma lei muito boa. Essa lei é do ano de 2.005 
atualmente da bancada da situação. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Toninho Bellini 
em 27 de abril de 2.005. Essa lei diz que a exploração do solo público pelos carros 
fortes tem que ser cobrada pelas agências bancárias. Essas agências tem que reverter a 
arrecadação para o município e o mesmo reverter para a Segurança Pública. Por esse 
motivo que encontrei esse projeto. Baseado nesse projeto fui procurar saber onde estava 
indo esse dinheiro e se realmente ele estava sendo revertido para a Guarda Municipal. 
Fui até o setor de arrecadação para averiguar a execução dessa lei. Me espantou, pois 
essa lei não estava sendo executada e cobrada. Então, fiz um cálculo e na época 
calculou-se mais ou menos que as agências bancárias teriam que pagar para o município 
cerva de R$ 76.000,00. Atualmente resultaria em torno de R$ 80.000,00. Esse dinheiro 
deveria ser revertido para a Guarda Municipal e a mesma teria melhorias e mais 
condições de trabalho. O que me espantou, não cheguei a comentar com minha bancada 
na época, foi que peguei esse projeto levei até o prefeito Toninho Bellini, muitos dizem 
que somos da oposição, jogamos contra e não queremos o bem do município na época o 
projeto da zona azul não tinha chegado à esta Casa, e disse o seguinte: “Prefeito, 
estamos passando por uma situação difícil e existe uma lei, mas ela não está sendo 
executada. Ela precisa ser executada. Esse projeto é do dia 27 de abril de 2.005 e essa 
lei precisa ser executada. Não se cobrou nada das agências bancárias.” Pensei que o 
prefeito tomaria providências e encaminhasse para o setor jurídico para que a lei fosse 
executada. Seria necessário emitir os boletos para as agências bancárias pagarem. As 
agências pagariam de plano, pois são instituições financeiras e com certeza as mesmas 
têm dinheiro. Como é uma lei municipal era necessário ser cobrada. Espantou-me, 
quando veio o projeto à esta Casa revogando essa lei. Essa lei é de autoria do prefeito 
Toninho Bellini e muito boa, diga-se de passagem, mas o projeto estava revogando essa 
lei. Como o projeto veio à esta Casa revogando essa lei, o vereador Mario disse que fiz 
várias emendas, o mesmo transformou-se em um substitutivo, pois as emendas que 
apresentei são boas. O que me deixou triste foi à revogação desse projeto e que não 
cobraram nenhum valor das agências bancárias. Esse fato me deixou espantado. Então, 
fiz as emendas necessárias nesse projeto, quase que um substitutivo, e no artigo muito 
importante do projeto, que na época foi retirado pela bancada, não autorizava a 



terceirização e a concessão do solo público. Existia um artigo que não autorizava. Por 
esse motivo, senhor presidente, diante de tudo isso peço ao senhor que faça um 
requerimento ao jurídico desta Casa para que entre com um mandato de segurança 
contra a administração pública, pois isso é uma lei municipal e tem que ser cobrado. 
Isso é renúncia fiscal. Avisei o prefeito em relação a esse fato, mas as providências não 
foram tomadas. Então peço que, salvo o melhor juízo, um mandato de segurança seja 
encaminhado junto ao juízo local para que seja cobrado o montante e esse dinheiro seja 
encaminhado para nossa Guarda Municipal, pois a mesma está passando por 
necessidades. Peço que seja encaminhada uma representação ao Tribunal de Contas para 
que apurem uma possível renúncia fiscal. Isso é grave. Extrato de renúncia fiscal é 
dinheiro público e não pode ser desprezado. Senhores presentes, isso é um dos motivos 
que votarei contra o projeto. Outro ponto crucial diz respeito às terceirizações. Temos 
alguns anúncios, inclusive no jornal Tribuna, na qual diz que o Tribunal de Contas 
julgou irregulares as contas das empresas Itajaí e Sanepav. Então, será mais uma 
terceirização em nosso município. A empresa particular exploraria nosso solo. O que 
visa à empresa particular? Visa lucro. O que visa o município? O bem da população. 
Então, em minha opinião, é um serviço público que tem que ser explorado pela 
municipalidade. Acredito que o município tem condições de explorar. Visando e 
trabalhando um pouco mais, o município tem condições de explorar o solo público. Sou 
contra essas terceirizações absurdas. Prova disso seria que o Tribunal de Contas está 
reprovando todas as terceirizações que foram feitas. Quem pagará por isso será o povo. 
De R$ 0,50 para R$ 1,50, com certeza será o povo que pagará. Então, que elevem o 
preço de R$ 0,50 para R$1,00, mas que seja o serviço público do município, pois o 
mesmo não visa lucro. O município, em minha opinião, tem condições. É somente 
trabalharmos um pouco mais. Sou contra o projeto e que meus pares fiquem a 
disposição. Muito obrigado e uma boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra a 
vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite aos 
senhores que permanecem nesta Casa. Já cumprimentei a Mesa e meus companheiros de 
parlamento. Vejam os senhores as contradições das pessoas, não é verdade? O vereador 
Mario da Fonseca subiu à esta tribuna e falou que havia, por parte de alguns vereadores 
da bancada de oposição, propostas interessantes e por esse motivo o prefeito retirou o 
projeto e acatou algumas dessas propostas. No momento em que o projeto é elaborado 
novamente acatando as propostas, o vereador sobe à esta tribuna e diz que votará contra, 
não é? O vereador pediu para entrar com um mandato de segurança porque seria 
renúncia fiscal. Então, também gostaria de pedir para que entrassem com um mandato 
de segurança contra o deputado Barros Munhoz que teve a desfaçatez de vir à nossa 
cidade, em praça pública, presidente da Assembléia Legislativa, amigo do Serra, 
entregar uma viatura do ano de 2.000, ou seja, de dez anos atrás para a Segurança. Estou 
me detendo ao assunto porque o nobre vereador disse em relação a Segurança e que o 
prefeito está cometendo renúncia fiscal. Segurança é problema do Estado. Não me 
venha dizer que a Segurança é problema do município. Segurança é problema do Estado 
e ouso dizer que nossa Guarda Municipal é melhor remunerada que a PM. Infelizmente 
é isso. Acredito que nossa Guarda Municipal, a nossa PM como a polícia Civil também 
deveriam ganhar mais. Pelo menos os servidores da Segurança do Estado, assim como 
os professores vivem reclamando. O pior salário pago pelo Estado de São Paulo é o da 
polícia Civil. Pelo menos tenho visto a manifestação dos policiais na discussão salarial 
para melhorar a remuneração dos mesmos. Então, vamos entrar com um mandato de 
segurança, habeas corpus, habeas data, mandato de junção e todos os mandatos que 



pudermos contra o Estado que não garante a nossa Segurança. Gostaria de um aparte, 
nobre vereador?... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Somente 
gostaria de explicar que a lei que o nobre vereador disse que não esta sendo cumprida, a 
mesma está sendo questionada pelo secretário de Negócios Jurídicos, à época, sobre 
alguns pontos. Por exemplo, a lei da agência bancária diz que os carros que utilizam a 
área azul devem pagar. Existem agências em que os carros fortes realmente utilizam a 
área azul, mas existem agências que não utilizam. Então, como cobraremos dessas 
agências que não utilizam a área azul? A agência da Caixa do Estado, por exemplo, é 
uma localidade que não é área azul. Então, esse questionamento estava sendo feito e 
assim que resolvido seria cobrado normalmente. É somente isso... Continuando o 
orador: Acredito que o projeto de lei vem nesse sentido até para determinar, pois até 
onde estou sabendo é que haverá uma ampliação da área azul. Nesse momento seria 
uniformizada a situação dos bancos onde todos os mesmos estariam inseridos na área 
azul. Enfim, lamento a posição da bancada da oposição, mesmo por que fui procurada 
por vários lojistas e comerciantes que falam exatamente o seguinte: “A minha loja, ao 
invés de ser utilizado pelo cliente, é utilizado por outros lojistas.” A área azul colocará 
um fim nesse fato através de sua ampliação. Então, acredito que deveríamos discutir 
exatamente isso. A área azul será ampliada? Será ampliada. Atualmente temos um 
problema muito sério em nosso município que é o tráfico de carros. Aumentou 
absurdamente. Podemos resolver diminuindo o número de veículos no centro da cidade, 
pois faz muito bem à saúde fazer caminhada, poluirá menos, há outros meios de 
transporte como bicicletas, enfim, poderíamos estar utilizando esses meios. Por um lado 
teríamos a retirada de um número X de um percentual X de veículos da cidade pela 
expansão da área azul. O que acontece? O pessoal se descola com seu veículo para o 
centro da cidade, vão estacionando nas proximidades da Rua Bento da Rocha, Alfredo 
Pujol, Regente Feijó, enfim, logo essas ruas acabam ficando quase que intransitáveis, 
pois todas as pessoas vão estacionando seus veículos nessa localidade. Se expandirmos 
a área azul esses locais também se transformarão em área azul. Como onerará aquela 
pessoa que se desloca com seu veículo para o centro da cidade, as mesmas poderão 
passar a deixar seu veículo em casa. Melhoraremos nosso trânsito e resolveremos a 
situação desses lojistas. O mais importante quando se fala que o prefeito não ouve a 
oposição e tudo mais, a prova cabal está no projeto, onde várias inserções presentes 
como as emendas foram contempladas no projeto. Acredito que nossa função não é 
votar contra por votar contra e sim outra função muito mais responsável, ou seja, votar 
contra, mas apresentar explicações cabíveis. Acredito que os vereadores deveriam 
colocar a mão na consciência e pensar não somente do ponto de vista da expansão da 
área azul. Espero que o vereador Carlos Sartori, um dos que apresentaram emendas ao 
projeto, vote a favor, porque apresentou emendas ao projeto e as mesmas foram 
contempladas. Não somente pela expansão da área azul, mas também estaremos 
acatando uma solicitação dos comerciantes de nossa cidade. Haverá uma melhoria no 
trânsito de nossa cidade. Espero que os senhores vereadores votem a favor do projeto. 
Gostaria de repetir que foram apresentadas emendas, analisamos nas comissões e essas 
emendas serão aprovadas. Então, acredito que é um contra-senso muito grande alguém 
votar contra o projeto se apresentaram emendas ou votar contra o projeto e favorável as 
emendas. Seria um pouco mais absurdo. Espero que o bom senso permaneça, 
prepondere e que a maioria do poder Legislativo vote a favor desse projeto, haja vista 
que o vereador Cleber Borges já declarou que votará contra, mas espero que o bom 
senso paire nas cabeças dos vereadores, especialmente na cabeça do presidente desta 



Casa. Não sei se haverá empate, mas se tiver que votem pela aprovação do projeto. 
Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, público 
presente, imprensa. Acredito que todos que falaram nesta tribuna, na verdade, há um 
fundo de razão. Estive andando pelas ruas esses dias. Quando desci a rua do mercado 
constatei que defronte ao estacionamento do mesmo o trânsito ficou parado durante uns 
dez minutos. Na rua do riozinho não havia lugar para estacionar. Somente vou falar as 
ruas populares. Passei em frente da loja do Biju e não havia lugar para estacionar. A rua 
que vem da avenida também não havia lugar para estacionar. Nas proximidades do 
banco Itaú não havia lugar para estacionar. Do lado da Praça Riachuelo também não 
havia lugar para estacionar. Virei e fui sentido à avenida, mas o trânsito que descia a 
Riachuelo se encontrava em fila. A avenida estava lotada de carros, pois era começo de 
mês e dia de pagamento. Então, vejam bem que não tem solução uma situação dessas. 
Cresceu o número de veículos no município de Itapira. É uma loucura a situação que 
está acontecendo em Itapira e mais uma vez se vermos pela ótica, como diz o vereador 
Cleber Borges, a população de baixa renda está sendo prejudicada novamente, porque 
aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, pessoas que não possuem o mínimo bom 
senso, vêm e fazem isso. Os próprios proprietários de lojas chegam com R$ 0,50, 
resultando R$ 3,00 por dia, e tomam o lugar das pessoas sem dar oportunidade para 
ninguém. Uma pessoa que sai do bairro dos Prados para uma emergência, a mesma 
chega ao centro da cidade, paga R$ 1,50, resolve o seu problema e conseqüentemente 
passa o lugar para outra pessoa. Em relação aos bancos que o vereador Cleber disse, 
gostaria de ver um dia, se estiver errado, alguém que faça algum banco cumprir a lei 
municipal. Existe uma lei que diz que as pessoas idosas não podem ficar mais do que 
dez minutos na fila de espera. Sabem quem faz os bancos cumprir as regras? Nem o 
papa consegue, porque eles possuem uma lei Federal que os protegem. Se falar que eles 
vão pagar, na verdade, eles não pagarão. Eles entram com uma lei superior, alegam os 
motivos e não pagam a zona azul. Senão foi cobrado e não está sendo pago é porque 
alguma coisa aconteceu, ou seja, eles recorreram, não pagaram e não pagarão... Aparte 
concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Esqueci de referir-me. O vereador disse 
que a lei previa que esse recurso arrecadado com os carros fortes seria destinado para a 
Segurança. Em relação a isso foi uma falha na lei, porque o que você arrecada com o 
dinheiro do trânsito é necessário ser aplicado no trânsito. Você não pode jogar o trânsito 
para a Segurança. Isso foi uma falha que na época passou despercebido e também está 
sendo questionado no jurídico. Por esse motivo que não foi cobrado esse valor... 
Continuando o orador: Deve ter uma brecha ou falha. Se erramos, o vereador está 
dizendo que o projeto é de nossa autoria, devemos assumir que erramos. Somente 
gostaria de comentar um fato com vocês que o vereador Ferrarini também tem razão, 
mas é outra coisa que não acontecerá, pois o mundo tomou outro rumo. Em relação à 
terceirização, a mesma está acontecendo em toda parte do mundo e não seria o Brasil ou 
o município de Itapira que ficará de fora. Por quê? Por que as coisas estão se fechando. 
A responsabilidade fiscal está se fechando. Se atualmente parassem a terceirização do 
lixo seria no mínimo entre 30 e 35 pessoas voltando para a folha de pagamento da 
prefeitura com insalubridade e várias outras coisas mais. Em relação à merenda, passou-
se uma reportagem na televisão esses dias e o que aconteceu? Houve uma intoxicação 
de 32 crianças. Sabem quem foi responsabilizado por esse fato? Foi à prefeitura 
municipal e a mesma está pagando por isso. Não sabem como pagarão. Atualmente uma 
criança pode comer de três a quatro refeições. Existe um acompanhamento para isso, 



pois a nutricionista está dentro das escolas. Foi necessário construir salas para alojarem 
os alimentos. Existe um controle de qualidade e se a empresa não cumprir a mesma 
pagará. Se Deus o livre intoxicar e matar uma criança, conseqüentemente essa empresa 
será retirada da execução do serviço e terá que assumir e indenizar à família. São coisas 
que não tem como a prefeitura assumir. Não vou criticar a administração passada, mas 
se for mentira que os órgãos de imprensa respondam, pois no município de Itapira tinha 
um caminhão Mercedes azul do ano 1.976, onde as pessoas enchiam uma grade de 
alambrado de campo de futebol com lixo, inclusive lixo hospitalar, e subiam encima do 
mesmo macetando com os pés pelo fato de não caber mais nada em cima. Se atualmente 
é mais caro pelo fato de haver caminhões de lixo, tudo bem, pois antigamente não 
tínhamos. Se há falha, concordo. Existem dias que falham, sobra lixo, não pegam no 
Barão e Eleutério, mas temos entre sete à oito caminhões pegando os lixos de Itapira. 
Antigamente eram somente dois caminhões com as pessoas de bermuda em cima dos 
mesmos... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini : Primeiramente não 
justifica que em relação ao lixo é necessário contratar as pessoas. Atualmente a 
privatização do lixo está muito cara e você sabe disso. Então, isso seria chover no 
molhado. A merenda também é no mesmo sentido. Atualmente não existe entre 7 a 8 
caminhões de lixo em nosso município. O caminhão está passando entre meia-noite à 
uma hora da manhã, pois os mesmos não estão conseguindo fazer a coleta no período 
normal. São poucos caminhões, nobre vereador. Não adianta vossa excelência querer 
falar. Há momentos que não queremos criticar, pois queremos ficar recuados, mas vossa 
excelência chega a um ponto que não é verdade. O Hospital não tinha agulha para 
colocar soro nos pacientes. Não fiz um escândalo, porque se eu falar conseqüentemente 
irão dizer que sou contra. Dói o que está acontecendo. Quando o senhor for falar na 
tribuna é necessário fiscalizar. Alguns dias atrás chegou um senhor em estado ruim no 
Hospital e o mesmo urinou na cadeira de rodas. Retiraram o senhor da cadeira de rodas 
e o levaram para dentro. Mais tarde chegou uma senhora em estado ruim também e 
colocaram-na nessa mesma cadeira de rodas. Pelo amor de Deus, nobre vereador. Não 
gostaria de fazer uso da tribuna. É somente você analisar. É a mesma coisa do lixo, pois 
não existe 7 ou 8 caminhões... Continuando o orador: No contrato do lixo diz que se 
quebrar um, dois ou três caminhões, imediatamente no próximo dia terá outros três... 
Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini : È somente vossa excelência andar à 
noite pelas ruas e conseqüentemente você constatará que há caminhões de lixo fazendo 
coleta a essa hora... Continuando o orador: Se fosse o prefeito ou algum de nós que 
estivéssemos sentados naquela cadeira, tenho certeza que isso não aconteceria. Os 
hospitais da grande São Paulo, Diadema, entre outros, o pessoal está sendo colocado em 
macas do lado de fora... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini : Sei disso, 
nobre vereador, mas não temos nada a ver com situação dos referidos hospitais que 
vossa excelência disse. Devemos olhar o nosso município. Nosso objetivo é a cidade de 
Itapira, nobre vereador. Existem falhas e vai existir. Somente estou questionando vossa 
excelência quando diz que parece que estamos em um mar de rosas. Hoje conversei com 
cinco ou seis proprietários de lojas que são contra a privatização. Então, não entendo 
quem seria favorável ou contra, pois ninguém veio falar à minha pessoa... Aparte 
concedido à vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O que o vereador 
Toninho Orcini disse é gravíssimo. Nesse momento, Toninho, perdoe-me, mas a culpa 
não é do prefeito, não é nossa culpa e sim do funcionário que agiu dessa forma. Então, 
estou pedindo ao líder do prefeito que investigue e peça ao secretário de Saúde está 
denúncia. Esse funcionário deve ser punido exemplarmente, Toninho, porque o mesmo 



não pode pegar uma pessoa doente e colocar em um local sujo. Esse funcionário, nobre 
vereador, tem que ser punido exemplarmente e não vou sossegar enquanto esse fato não 
se concretizar. Olhem que sempre defendi os funcionários, mas essa atitude é 
inadmissível. A culpa não é nossa, não é do prefeito e não é do secretário e sim do 
profissional que não sabe exercer sua profissão. Senão sabe exercer tem que responder 
por isso... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini : Não acusei ninguém. Não 
acusei o funcionário, pois muitas vezes na correria acontece isso. Não estou acusando 
ninguém e não levantei essa questão. Vocês são testemunhas que faz alguns dias, não 
sei o correto, mas posso apurar. O que gostaria de dizer é que existem todas essas falhas 
na administração... Continuando o orador: Se pegarmos através do levantamento que 
foi feito, posso estar errado, mas o vereador Mario poderá confirmar, que o pessoal do 
lixo juntamente com o da merenda totalizam em torno de 140 a 150 funcionários e 
estariam voltando para a prefeitura. A prefeitura não tem condições de pagar esses 
funcionários. Não temos condições, porque senão extrapolaremos todas as coisas. 
Gostaria de pedir uma informação para o vereador Mauro e constatar se é verídico ou 
não. Fiquei sabendo que um médico do hospital saiu de lua de mel em uma sexta-feira e 
o mesmo colocou outra pessoa em seu lugar para trabalhar. O que aconteceu? Uma 
criança chegou com um pedaço de cotonete dentro do nariz, senão me engano, e 
chegando ao hospital disseram que o médico não estava presente. Nesse momento 
abriu-se um processo administrativo. Se estiver errado, peço para que o senhor me 
corrija, pois estou somente comentando. Sabem o que aconteceu com esse médico? Ele 
entrou em um processo administrativo. Sabem o que acontecerá com ele? Ele ficará dois 
anos respondendo o processo administrativo sem trabalhar, pois o mesmo não poderá 
ser mandado embora. Nesse momento, o que acontece, nobre vereador? Ele continua 
recebendo. Olhem para vocês verem o absurdo em que chegamos nesse país. O médico 
está errado, pois o mesmo não cumpriu seu dever. Não tem quem o faça cumprir. Foi 
afastado, responderá o processo durante dois anos onde haverá 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
instância e o mesmo ainda continuará recebendo. Se o médico ganhar, o mesmo será 
indenizado. Não é lei municipal. Quando comento sobre a lei dos bancos para a zona 
azul, não existe quem faça essas pessoas pagarem. Estou dando esses exemplos porque 
acredito que não está nada perfeito, nobre vereador. Acredito que tem que melhorar... 
Aparte concedido ao vereador Sr Antonio Orcini : Sempre recebo reclamações. Esses 
dias atrás um senhor machucou o olho e não tinha colírio no Hospital... A seguir, pela 
ordem, o senhor Presidente diz o seguinte: Vamos nos ater à matéria, porque vocês 
estão fugindo do assunto. Acredito que a discussão paralela não é o caso... 
Continuando o orador: Concedi o pedido de aparte democraticamente para 
conversarmos. Acredito que o vereador Décio questionou o seguinte: “Quanto tempo 
será e como será feito?” Nesse momento o vereador Mario explicou. Serão necessárias 
mais pessoas para fiscalizar e aumentar a área, nobre vereador, para futuramente 
controlarmos esse fato. Em minha opinião, se tentarmos melhorar, arriscarei, mas se 
estiver errado, também criticarei, pois o exemplo que me referi não foi para criticar a 
outra administração. Olhem como eram os caminhões de lixo antigamente e olhem 
como são atualmente. É mais caro, mas melhorou um pouco. Se a merenda era boa ou 
ruim, tudo bem, mas atualmente melhorou muito. Qualquer área terá seu custo. Em 
relação à área de zona azul, a mesma somente prejudica as pessoas de baixa renda. O 
coitado que se desloca para o centro em uma emergência não consegue parar em lugar 
nenhum. Infelizmente nos dias atuais as grandes concessionárias não cumprem o que 
devem, talvez em relação à zona azul também não cumpram, mas os mesmos estão 



prestando um serviço, cobram caro para realizar esse serviço e ainda não tratam o povo 
de uma maneira digna. Então, não é somente em relação à zona azul e sim da água, luz e 
telefone. A maior reclamação existente no PROCON é em relação ao telefone. A zona 
azul não tem condições de ficar do modo que se encontra. Senão arriscarmos 
melhorarmos, vamos deixar do modo que está, ou seja, todos reclamando e o trânsito de 
nosso município, daqui alguns meses, não terá condições de tráfego. No momento que 
cobrarem R$ 1,50 as pessoas que necessitam virão, mas os indivíduos que somente 
desfilam com o carro, não virão mais. Esse será o modo que desafogará o trânsito de 
Itapira. Acredito que isso será a grande virtude desse fato. Vocês podem me perguntar o 
seguinte: “Mas Mino, será cobrado um valor maior e será melhor?” Não, mas pagará 
quem realmente necessita. Quem não precisa se deslocar para o centro de veículo, não 
virá. Acompanharei o vereador Mario, pois é um pedido de bancada, mas gostaria de 
pedir para que todos coloquem a mão na consciência. Senão passar, tudo bem, mas se 
passar será uma nova tentativa. Não existe má fé por parte da prefeitura, pois será 
necessário abrir uma concorrência. Nos municípios de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São 
João da Boa Vista, Aguaí o preço está em torno de R$ 1,80 à R$ 2,00. Podemos chegar 
a qualquer horário defronte as Casas Bahia que encontraremos lugares para estacionar. 
O povo aprendeu, colocando a mão no bolso, que podem andar a pé e melhorar o 
trânsito da cidade. Então, existem falhas e coisas boas? Sim, mas quem arrisca não 
petisca. Acredito que devemos tentar melhorar. Se o projeto não for aprovado, não 
saberemos se deu certo ou errado. Tem como se fazer, vereador Décio, uma coisa 
melhor depois que estiver implantado. Não temos condições de saber se será 100%. 
Acredito que não existe nada 100%, pois sempre disse isso. Se o serviço chegar a 70% 
ou 80% de qualidade, com certeza será muito bom para o município de Itapira. 
Devemos tentar. Meu apelo seria que vocês colocassem a mão na consciência para pelo 
menos tentarmos. Senão der certo, temos o poder de vir à este plenário e tentarmos 
revogar. Duvido que a pessoa que descer do parque estacionará durante um período 
entre cinco ou seis minutos na Rua Campos Salles. As pessoas que não precisarem se 
deslocar para o centro da cidade de veículo não pagarão R$ 1,50 ou R$ 2,00. Acredito 
que devemos arriscar. Deixo minhas palavras à vocês e espero que consigamos a 
aprovação para tentarmos melhorar. Senão der certo, vamos mudar novamente, pessoal. 
Acredito que nesse momento não adiantará ficarmos discutindo. Estou tentando no que 
posso para ajudar a UIPA. O Elias é testemunha desse fato. Estamos tentando elaborar 
um novo projeto nesta Casa para trazer benefícios para a UIPA. Esses 2% pode 
representar R$ 1.000,00 ou R$ 30.000,00 no final do mês para a UIPA. Atualmente a 
UIPA possui um convênio com a prefeitura, onde a mesma recebe cerca de R$ 6.000,00 
reais por mês. Ninguém sabe quanto representará o valor para as entidades assistenciais. 
Se cobrarmos um pouco mais caro será para o bem do povo de Itapira. Acredito que foi 
uma emenda muito boa vinda do nobre vereador. Devemos parar de discutir. Boa noite e 
muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: “Senhor presidente, imprensa, vereadores, boa noite. Estamos 
discutindo sobre um projeto e entrando em outra conversa. Se falarmos sobre outro 
assunto conseqüentemente ficaremos a noite toda nesta Casa. O projeto é sobre a zona 
azul. Votaremos esse projeto para autorizar o prefeito a fazer uma concorrência pública. 
Estamos autorizando o prefeito a fazer uma concorrência pública, mas a data não está 
definida. Não sabemos quando será o dia correto e também quanto tempo a empresa 
vencedora explorará esse tipo de serviço. As empresas não trabalham gratuitamente e 
sim as mesmas querem obter lucro. Por que a prefeitura também não pode obter lucro? 



Por que a prefeitura não pode elevar a tarifa? Vamos estipular, por exemplo, até às 
15:00 da tarde seria um preço de R$ 3,00 e logo após esse horário o preço seria elevado. 
Parei no município de Mogi Guaçu outro dia e paguei R$ 1,90 por uma hora. Me 
desloquei para muitos lugares e quando reparei pude constatar que a hora já tinha 
chegado. Chegando a meu veículo reparei um aviso de multa e perguntei o seguinte para 
uma moça: “E agora, como que faço?” A moça me respondeu o seguinte: “Será 
necessário você se deslocar até as proximidades da escola São Francisco e recorrer a 
partir desse momento, pois se você recorrer agora à multa não virá para você.” Fui ao 
local designado recorrer à multa e paguei R$ 9,00 pelo fato de ter passado seis minutos 
do horário correto. Se estipularmos um preço de R$ 10,00 à R$ 15,00 por hora para as 
pessoas que ficarem mais de três horas em um local, conseqüentemente as mesmas não 
deixarão seus veículos estacionados durante todo esse período. Estamos dando serviço 
para nossos jovens. As crianças que trabalham na zona azul estão preocupadas. Alguns 
comerciantes têm razão em torcer para esse projeto ser aprovado, pois se corrigirmos 
esse problema conseqüentemente não existirá mais aquela quantia de carros no centro 
da cidade. Quem está fiscalizando esse problema? É a prefeitura. Por que a prefeitura 
não pode obter lucro? É lógico que pode. É somente a prefeitura elevar o preço da tarifa 
para as pessoas não deixarem o carro estacionado o dia inteiro no mesmo local. Feliz é o 
nobre vereador que não precisa de zona azul, pois o mesmo mora no centro. Precisamos 
de zona azul. Você não vai pagar zona azul, mas nós devemos pagar. Se o negócio é 
bom, vamos deixar para a prefeitura. Por que lutamos para trazer o SAAE novamente? 
Votei para o dinheiro girar em nosso município. Acredito que a prefeitura também podia 
explorar o lixo. É somente haver um bom comando para haver retorno e lucro. A 
prefeitura pode explorar. É somente colocar as pessoas certas no lugar certo. Tenho 
certeza, nobre vereador, que se colocar você à frente do lixo, a prefeitura realizará 70% 
desse serviço muito bem feito. Aposto que qualquer vereador faria isso. Vossa 
excelência quando ficou à frente da Associação desenvolveu um ótimo trabalho. Fazia 
um belo trabalho. É somente desenvolver um trabalho sério e fiscalizar. Atualmente 
pagamos caro. Sempre disse que a prefeitura podia comprar um número X de veículos e 
obter lucro. O problema é a mão-de-obra... Aparte concedido ao vereador Sr. Luis 
Hermínio Nicolai: Concordo com vossa excelência, mas estamos na administração há 
cinco anos e somente agora conseguimos um banco interessado em nos ajudar a 
comprar uma patrol, uma retroescavadeira e cinco caminhões. A prefeitura não tem 
dinheiro para ficar comprando as coisas, nobre vereador Décio... Continuando o 
orador: Tem sim. Pode ter certeza que a prefeitura de Itapira tem crédito no mercado. 
Se a prefeitura realizar os fatos com pessoas sérias, a mesma somente obterá lucro. 
Podem ter certeza do que estou falando. Muitos serviços que são pagos atualmente não 
precisariam ser pagos... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Somente 
gostaria de esclarecer quando vossa excelência diz em relação da prefeitura assumir. A 
prefeitura não tem condições de assumir o custo que isso irá gerar. Por que não tem? 
Por que atualmente a zona azul paga as despesas que a mesma gera. Para você ter um 
lucro da zona azul é necessário aumentar a área, não somente para obter lucro, mas para 
também disciplinar toda vaga de estacionamento. A empresa vencedora da concorrência 
simplesmente não colocará um parquímetro e uma pessoa para ganhar dinheiro. A 
empresa vencedora deverá pintar o solo, dividir e implantar placas. Hoje a zona azul não 
funciona corretamente. Existem pessoas que param e dizem o seguinte para os 
responsáveis da área azul: “Vou parar somente cinco minutos.” Existem pessoas que 
pagam. Atualmente a zona azul é injusta. A empresa reeducará essa situação. O 



exemplo que o senhor utilizou do município da cidade de Mogi Guaçu, a empresa é 
privada. Educa ou não educa? Educa. Então, a empresa vencedora não virá até o 
município tirar dinheiro e logo em seguida ir embora. Primeiramente 7% a empresa terá 
que deixar para a UIPA e as entidades. Segundo fato seria que a empresa terá que 
investir na sinalização de solo, placas e instrumentos. Isso melhorará o trânsito, nobre 
vereador... Continuando o orador: Tudo bem, mas já não possuímos um serviço de 
trânsito em nosso município? Todos esses fatores que vossa excelência disse não podem 
ser feitos por esse setor, nobre vereador? Tudo isso pode ser feito. Possuímos o 
comandante, a Guarda Municipal, a autorização para multar as pessoas que não 
cumprem com a lei e mais todos os instrumentos necessários nas mãos. Devemos fazer 
a coisa certa, mas com uma tarifa de somente R$ 0,50? Devemos corrigir esse fato. 
Vamos aumentar a tarifa para funcionar corretamente. Como que votarei favorável a um 
projeto se o mesmo não possui uma data clara. Quando o projeto vier à esta Casa e o 
prefeito dizer que o mesmo se estenderá por cinqüenta anos, futuramente não adiantará 
chorar o leite derramado. Muito obrigado.” A seguir pela ordem o vereador LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI, solicita adiamento do projeto de lei nº 125/2009 para a próxima 
sessão. Aprovado menos 3 votos dos vereador Cleber Borges, Luis Henrique Ferrarini e 
Mario da Fonseca. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-
Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00132/2009.- 
Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, por meio da 
avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidos a diesel, 
conforme regulamentação específica e adota outras providências. Autoria: Prefeito 
Municipal. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 132/2009. Aprovado por 
Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00315/2009.- Requer a 
convocação do Sr. Prefeito Municipal, nos termos do inciso XIII do Artigo 34 da 
LOMI, para prestar esclarecimentos sobre a real situação do Conjunto Habitacional São 
Judas Tadeu. Autoria: Luis Henrique Ferrarini, Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz 
uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Senhor presidente, 
vereadores, vou procurar ser breve. Parece que sou contra a vinda do prefeito à esta 
Casa para prestar esclarecimento, mas não sou. O problema é que isso não pode ser 
feito. Quem faz parte do Congresso Nacional pode convocar Ministro, quem é deputado 
Estadual pode convocar secretário Estadual, mas prefeito, presidente e governador não 
pode ser convocado pelo princípio da separação dos poderes. O prefeito pode vir à esta 
Casa quando o mesmo quiser, se quiser e se entender bem-vindo. Ele pode ser 
convidado. Convocado nos termos que se apresenta não pode. Então, se for a votação 
votarei contra. O certo seria reformularem, pois isso não pode acontecer. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI: “Senhor presidente, vereadores, público presente, boa noite. O mais 
importante é tentarmos resolver a situação do condomínio São Judas Tadeu. Essa luta 
não é individual e sim de todos. Votamos na criação de uma comissão para acompanhar 
os trabalhos. Não queremos apontar os culpados e sim resolver essa situação. Não 
conseguiremos resolver nada sem a presença do prefeito. Com a presença do prefeito, o 
mesmo poderá explanar mil coisas e será importante para nortear-nos e 
conseqüentemente podermos ajudar o pessoal do São Judas. Então, retiro, mas o 



prefeito precisa encampar essa causa... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio 
Orcini : Somente acredito que vossa excelência precisa se informar melhor, pois estou 
sabendo pouco sobre esse fato. Não quis questionar sobre esse assunto porque eram 
vocês que estavam encampando esse fato. Com base no que estou sabendo a Caixa 
pegou os IPTUs atrasados para deixá-los em dia e logo em seguida e mesma anistiará os 
apartamentos para as pessoas não pagarem mais. Nesse momento sairá da 
responsabilidade da Caixa. Então, esse assunto deve ser mais aprofundado... Aparte 
concedido ao vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Se a Caixa realizar esse fato, a 
mesma estará abrindo mão da responsabilidade. Sabem por quê? Por que quando foi 
entregue aquela obra todas as partes técnicas de vistoria foram feitas através de acordo. 
Se a Caixa conseguir a liberação de uma verba para que se construa aquele tipo de 
edificação, a mesma estará lavando as mãos. Então, devemos tomar um cuidado muito 
grande em relação a isso. A prefeitura poderá falar o seguinte: “Vou ajudar.” Mas o 
dinheiro da prefeitura não pode ser usado nessa construção. Seria necessário um 
convênio com a Caixa, mas nesse momento a mesma já teria aberto as mãos. É muito 
perigoso... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Posso dar uma 
sugestão? Já que foi criada a comissão e a mesma trabalhou e se deslocou até a 
localidade, porque não fazem um relatório sobre todos os acontecimentos e encaminhem 
ao prefeito para o mesmo tomar ciência de tudo para que logo em seguida ele possa vir 
à esta Casa e discorrer com vocês? A própria comissão poderá também entregar o 
relatório em seu gabinete e aproveitar para discorrer sobre os fatos. Acredito que será 
muito mais produtiva a reunião de trabalho do que se o prefeito vier à esta tribuna e 
falar as coisas. Então, seria muito mais produtivo. É uma sugestão... Continuando o 
orador: Concordo com vossa excelência. Somente gostaria de destacar que ninguém 
resolverá essa situação sozinho. Não será o prefeito, a Caixa, os vereadores e sim a 
união de todos. O fato é que existem pessoas correndo risco com problemas estruturais. 
Estou aqui para colaborar com qualquer solução que vocês apresentem. O importante é 
resolvermos essa situação. O doutor Brandão esteve conosco e se reuniu com todos os 
moradores. O problema existe e queremos ajudar. Não queremos ficar cobrando as 
pessoas. Somente com a união de todos que conseguiremos resolver essa situação. 
Muito obrigado.” DESPACHO: RITIRADO PELOS AUTORES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00316/2009.- Oficiar o 
Executivo Municipal de Monte Sião, assim como a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Minas Gerais, alertando sobre o despejo de chorume, oriundo da referida 
cidade, no Rio Mogi Guaçu. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir pela ordem a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por 
unanimidade o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO 
PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão 
o Requerimento nº 00331/2009.- Congratulação com a direção e funcionários da 
Clínica Santa Fé pela celebração de 40 anos de atividade da entidade. Autoria: Toninho 
Orcini. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão 
o Requerimento nº 00333/2009.- 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 Cultura sobre a atual 



situação do Conselho Municipal de Cultura. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CAL IDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão a Indicação nº 
00338/2009.- Sugere a retirada da lixeira comunitária existente defronte ao Condomínio 
Vista Linda, no bairro do Tanquinho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a 
matéria. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão a Indicação nº 
00341/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria de Saúde, estender o 
atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde e gabinetes odontológicos da rede 
básica de saúde até as 21h00. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-
Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00342/2009.- Sugere 
ampliação física da UBS dos Prados. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. 
SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00346/2009.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente realizar uma ação junto 
aos proprietários de chácaras, sítios e fazendas, no sentido de instalar placas 
denominativas nas suas propriedades para facilitar a identificação. Autoria: Décio Da 
Rocha Carvalho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em votação a matéria. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de 
dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Em 
única discussão a Indicação nº 00347/2009.- Sugere instalação de um redutor de 
velocidade na vicinal Itapira - Mogi-Guaçu, na altura da entrada na estrada Luis 
Cavenaghi. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 1º de dezembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. (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. 
 


