
ATA DA 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 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  
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRAD E e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de 
darmos seqüência à sessão de hoje, em nome de todos os pares e dos funcionários desta 
Casa, parabenizo o nosso grande colaborador Paulo Pereira de Godoy pelo seu 
aniversário. Parabéns Paulinho por esta data e que ela se repita por muitos e muitos 
anos. Passaremos de imediato ao Pequeno Expediente e como reza o Regimento Interno 
desta Casa, infelizmente, dedicaremos o Pequeno Expediente, através de palavras no 
plenário, para quem quiser homenagear ou o silêncio dos 45 minutos em função do 
falecimento do ex-vereador Rui Barbosa. Portanto, o Pequeno Expediente de hoje será 
dedicado para homenagear o falecido. Portanto, coloco a disposição os microfones do 
púlpito para que os nobres colegas passam tecer homenagens à este ex-colega e 
ex-vereador.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa, público presente. Vou ser breve em minhas palavras porque ainda estou 
incrédula. Aquele cemitério não será mais o mesmo. Aquele cemitério nunca mais será 
o mesmo. Pode até parecer ironia, mas quem dava vida à aquele cemitério era o senhor 
Rui Barbosa, sem dúvida nenhuma. Ele dedicou sua vida à aquele cemitério. Acredito 
que não é segredo para ninguém, pois o senhor Rui Barbosa era meu amigo pessoal, 
onde o mesmo freqüentava minha Casa para sentarmos e conversamos. No período em 
que o Rui Barbosa ficou doente, me desloquei ao Hospital por pelo menos duas vezes 
ao dia para conversarmos e o que o mesmo necessitava. Falava para o vereador Toninho 
Orcini que a única coisa que me conforta, se é que nesse momento podemos falar em 
conforto, é saber que o senhor Rui Barbosa não sofreu muito. No tempo do Rui nesta 
Casa, o vereador Toninho Orcini sabe muito bem disso, foi que o mesmo obteve vários 
dissabores nesta Casa, mas por esse motivo ele não se tornou inimigo de ninguém, pois 
sempre conversava com todos. Tenho ciência das magoas que o Rui carregava em seu 
peito. Não vou falar em relação a pessoa do Rui e sua família, mas em outro momento 
gostaria de falar. Vou falar, mas esse não seria o momento, pois esse momento seria de 
lamentar. Hoje lamento a perda de meu amigo Rui Barbosa. Acredito que o Rui 
prescinde de qualquer outro tipo de qualificação e adjetivo. O Rui era aquela pessoa boa 
e de coração bom que todos conheceram. Não levou inimigos, mas levou muitos 
amigos. Quem esteve presente no velório pode constatar que muitas pessoas passaram 
por aquela localidade. Esse fato me deixou muito contente. Não somente no velório, 
mas quando o Rui estava internado era necessário esperar entre 20 à 40 minutos no 
saguão do Hospital, porque havia muitas pessoas visitando-o. É muito bom saber que 
não somente os familiares e filhos do Rui, mas como também visinhos e amigos 
visitaram-no. Esse fato conforta-me, pois o Rui, em nenhum momento, ficou sozinho. A 
família e os amigos não o abandonaram. Realmente estou de luto pela perda de meu 
amigo Rui Barbosa. Aquele cemitério se calou definitivamente com a perda e a morte 



de meu amigo Rui Barbosa. Não viria à esta tribuna, mas acredito que seria uma grande 
injustiça se ninguém viesse para falar sobre o senhor Rui Barbosa. Então, conheci o 
senhor Rui Barbosa nesta Câmara e aqui iniciamos uma amizade que perdurou até sua 
morte, em minha opinião, muito prematura. Então, na sessão passada quando pedi que 
as pessoas rezassem pelo senhor Rui Barbosa seria que realmente acreditava em um 
milagre, mas infelizmente chegou sua hora e as pessoas boas vão e outras nem tão boas 
ficam, mas o que posso fazer neste momento é rezar para que a alma do senhor Rui 
Barbosa descanse em paz. É somente isso que gostaria de falar. Continuo enlutada pela 
perda de meu amigo Rui Barbosa. Obrigada e muito boa noite à todos.” 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE 
FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) 
Em discussão e votação a Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de 
novembro de 2009. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009 a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
24 de novembro de 2009. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009 a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda 
a leitura das matérias constantes do expediente. 3º) Projeto de Lei nº. 00136/2009.- Em 
que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Altera o Art. 1º da Lei nº 3.050/98 que dispõe sobre registro e controle de 
serviço de transporte de escolares do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00137/2009.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Proíbe a Instalação de Bancas e a Comercialização de Fogos de Artifício no 
Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00138/2009.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza firmar 
convênio com a Banda Lira Itapirense. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas e 
Sub-Emendas. 6º) Sub-Emenda Modificativa de nº. 001/2009.- À EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/2009, AO PROJETO DE LEI Nº 0066/2009.- Acrescenta 
artigo e renumera os seguintes no Projeto de Lei n º 66/2009 que "Dispõe sobre a 
proteção do Meio Ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo 
lubrificante e dá outras providências." Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Emenda Modificativa de nº. 
002/2009.- AO PROJETO DE LEI Nº 0066/2009.- altera a redação dos artigos 5º e 6º 
do Projeto de Lei n º 66/2009 que "Dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente na 
comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante e dá outras providências." 
Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) Emenda Modificativa de nº. 002/2009.- AO PROJETO DE LEI Nº 
123/2009.- 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. 



Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. A seguir, o vereador Antonio Orcini requer que se estipule um 
prazo máximo para entrada de emendas à L.O.A. A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : 
“Gostaria que respeitassem nosso Regimento Interno. Então, enquanto haver emendas 
não entraremos em recesso. Vamos ter que aguardar. Na próxima semana teremos uma 
sessão. Enquanto tiver sessão pode-se entrar tranquilamente com emendas no 
orçamento. Acredito que decidir uma data é na verdade querer entrar em recesso a partir 
da próxima semana e não querer discutir o orçamento. Há várias emendas e subemendas 
que precisam ser discutidas... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini : 
Simplesmente quis ajudar, senhor presidente. Se é desse modo, retiro tudo o que falei... 
Aparte concedido ao vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Simplesmente acredito 
estamos nesta Casa para trabalhar. O orçamento, quer queiramos ou não, deverá ser 
aprovado antes do recesso. O máximo que podemos fazer é dar mais tempo, pois temos 
mais uma semana para que se emende todas as condições possíveis e imagináveis. Se 
for necessário convocar sessões extraordinárias, convocaremos, para desse modo 
resolvermos os problemas. O que não podemos fazer é empurrar com a barriga essa 
situação, pois o projeto já esta nesta Casa há dois meses. Então, mediante à essa 
situação despacho a emenda modificativa, em discussão, às comissões competentes... 
Continuando o orador: Ninguém está empurrando, nada com a barriga. Na verdade, o 
orçamento é uma peça extremamente complicada. Estou, particularmente, estudando 
vários pontos do orçamento e reservo meu direito inalienável de apresentar as emendas 
no período em que entender apresentável. Se esta Casa fará uma, duas ou dez sessões 
extraordinárias, em minha opinião, não tem o menor problema. Como bem disse o 
vereador, estamos nesta Casa para trabalhar. É de forma confortável, pois não 
receberemos pelas extraordinárias. Portanto, não iremos onerar o erário público se 
trabalharmos no recesso. Em minha opinião, não há nenhum problema... Aparte 
concedido ao vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Quando disse empurrando com a 
barriga, evidentemente é força de expressão. O que gostaria de dizer e esclarecer para a 
população que nos honra e para os ouvintes da rádio Clube é que o projeto está há dois 
meses nesta Casa estudado, reestudado, emendado e reemendado. Tivemos tempo 
suficiente para analisar, de forma competente, em todos os sentidos, ou seja, analisamos 
as emendas e pareceres para que os mesmos sejam votados antes do recesso nesta Casa. 
Essa seria minha colocação.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) Sub-Emenda Modificativa de nº. 001/2009.- À EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/09 AO PROJETO DE LEI 125/09. Altera o Art. 5º e 
acrescenta-se parágrafo único ao da Emenda Modificativa nº 01/09 ao Projeto de Lei nº 
125/09 que "Institui a "Área Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3745/05 e 4.133/07. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º) Emenda Modificativa de nº. 002/2009.- AO PROJETO DE LEI 
125/09.- Altera a redação do Art. 3º, do Projeto de Lei nº 125/09 que "Institui a "Área 
Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3745/05 e 4.133/07. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 
de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Sub-Emenda 
Modificativa de nº. 001/2009.- À EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2009, AO 
PROJETO DE LEI Nº 121/2009. Altera dispositivos ao Projeto de Lei nº 121/2009 que 



"Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2010". Autoria: 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 12º) Emenda Modificativa de nº. 007/2009.- AO 
PROJETO DE LEI Nº 121/2009.- Altera dispositivos ao Projeto de Lei nº 121/2009 que 
"Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2010". Autoria: 
Cleber Borges. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 
Emenda Modificativa de nº. 008/2009.- AO PROJETO DE LEI Nº 121/2009. Altera 
dispositivos ao Projeto de Lei nº 121/2009 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para 
o Exercício Financeiro de 2010". Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) Emenda Modificativa de nº. 
001/2009.- AO PROJETO DE LEI Nº 121/2009.- Altera dispositivos ao Projeto de Lei 
nº 121/2009 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 
2010". Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 15º) PARECER nº. 168/2009.- Às Emendas Modificativas nºs 03, 04 e 
06/09 ao Projeto de Lei nº 0121/2009. RELATOR: Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. A Comissão de Justiça e Redação, instada que foi a exarar parecer às Emendas 
Modificativas nºs 03, 04 e 06/09 ao Projeto de Lei no 121/09, de autoria do Vereadores 
Cleber Borges e Carlos Alberto Sartori, respectivamente, que "Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município para o exercício de 2009, após minudentes e acurados estudos 
sobre o teor da propositura, acordaram pelo ARQUIVAMENTO das proposituras, uma 
vez que as mesmas padece de vício da formalidade, não atendendo as exigências do 
Regimento Interno da Casa, notadamente em seu Artigo 82 inciso I, em virtude da 
ausência de registro no Livro próprio junto a Secretaria da Câmara. Pelo Arquivamento, 
pois. É este o parecer. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente.16º) 
PARECER nº. 169/2009.- Ao Projeto de Lei nº 134/2009. RELATOR: Mário da 
Fonseca. 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 134/2009, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", após minudentes e acurados estudos sobre o teor 
da propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de 
natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 08 de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) PARECER 
nº. 170/2009.- Ao Projeto de Lei nº 135/2009. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. As 
Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio 
Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 135/2009, de autoria do Chefe 



do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 
com estabelecimentos comerciais, visando à concessão de descontos para os servidores 
municipais", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são de 
parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
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. 18º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00234/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana de Oliveira dos 
Santos. Autoria. Toninho Orcini. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00235/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do 
ex-vereador Rui Barbosa. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Bancada da 
situação DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o 
Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 
referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Requerimentos. 20º) Requerimento nº. 00334/2009.- Congratulação com a equipe 
'Jornada Esportiva' da Rádio Clube de Itapira pelos seus 10 anos de atividade Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 21º) Requerimento nº. 00335/2009.- Voto de Congratulação com Paulo 
Marcos Zelante e Maria José Carbas Pedro, pelo lançamento do seu livro intitulado 
'Síndrome de Eagle: Os Casos Clínicos'. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00336/2009.- 
Congratulação com a empresa itapirense ISB (Indústria de Suporte Brasil), em nome do 
seu responsável, o empresário Egídio Rodrigues Moitinho, pelo recebimento do Prêmio 
Exporta São Paulo. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00337/2009.- 
Congratulação com a direção e funcionários da Clínica Cristália pela celebração de 40 
anos de atividade da entidade. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 00338/2009.- 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 motivo do Programa Saúde da Família dos 
bairros dos Prados e Istor Luppi contar com apenas três agentes comunitárias, sendo que 
o correto é dispor de seis profissionais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir pela 



ordem o vereador Luis Hermínio Nicolai, manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação 
nº. 00348/2009.- Sugere execução de reforma nos banheiros da Escola Joaquim Vieira 
em Eleutério, com objetivo de atender adequadamente alunos do programa Tempo 
Integral. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 00349/2009.- Sugere à administração 
que enfeite e decore para o Natal pelo menos uma árvore nas praças centrais dos bairros 
Ponte Nova, Barão e Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 00350/2009.- 
Sugere estudo para que se realize obras de pavimentação asfáltica na rua Antônio 
Avancini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 28º) Indicação nº. 00351/2009.- Sugere denominar-se 
logradouro público de Geraldo Alves Pedroso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 
00352/2009.- Sugere execução de obras para iluminação na Avenida dos Italianos, nas 
calçadas que margeiam o Ribeirão da Penha e servem de pista para caminhada. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 30º) Indicação nº. 00353/2009.- Sugere execução de operação tapa-buracos 
ou recapeamento asfáltico nas ruas do bairro Parque da Felicidade II. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 31º) Indicação nº. 00354/2009.- Sugere execução de obra no ponto de 
ônibus central, na Praça Bernardino de Campos, com objetivo de proteger os 
passageiros da chuva. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) Indicação nº. 00355/2009.- Sugere 
execução de serviço de limpeza na Avenida Elias Moyses, em Eleutério. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00356/2009.- Sugere tomar medida necessária quanto a 
uma tampa de galeria de águas pluviais, na rua José Vitório Moura, em frente a Igreja 
Assembléia de Belém, pois a mesma oferece risco aos motoristas. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) 
Indicação nº. 00357/2009.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo 
lombada na Rua Antero Mistro, nas proximidades da casa número 140. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Indicação nº. 00358/2009.- Sugere estudo para que se realize obras de pavimentação 
asfáltica na Avenida Aroldo Cristóvão Zago, bairro do Istor Luppi Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) 



Indicação nº. 00359/2009.- Sugere estudo para que a Secretaria de Saúde inclua no 
serviço de atendimento Pré-Natal do Hospital Municipal o acompanhamento 
psicológico das pacientes gestantes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 00360/2009.- 
Sugere estudo para que a Secretaria de Saúde desenvolva de maneira permanente uma 
campanha de vacinação contra rubéola nas pacientes do sexo feminino que estiverem na 
puberdade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir pela ordem a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos, manifesta interesse em discutir a presente matéria. A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Quando a criança está em sua faixa etária, desde o 
nascimento, a mesma toma uma série de vacinas. Lembro-me disso, pois vacinei as 
minhas três filhas. Quando elas tomaram a vacina da rubéola na idade certa, não seria 
necessário elas tomarem essa vacina novamente. A minha pergunta seria que mesmo a 
criança que foi vacinada, a mesma necessita tomar na puberdade?... Aparte concedido 
ao vereador Sr. Mauro Antonio Moreno : Não necessariamente, mas no caso seria uma 
campanha permanente e uma conscientização das crianças do sexo feminino para que 
não tragam seqüelas durante o parto... Continuando o orador: A minha pergunta é que 
senão seria mais eficaz a vacinação quando criança. Entendeu?... Aparte concedido ao 
vereador Sr. Mauro Antonio Moreno : Muitas das vezes essa vacinação não ocorre. Há 
adolescentes que necessitam, pois a família não tinha ciência. Muitas adolescentes não 
fizeram o uso dessa vacina... Continuando o orador: Então, vou pedir à Ordem do Dia 
para pedir vistas. Gostaria de pedir para o senhor reformular sua indicação no seguinte 
sentido: Na infância e na puberdade, entendeu?... Aparte concedido ao vereador Sr. 
Mauro Antonio Moreno : O importante é que haja conscientização... Continuando o 
orador: Sem dúvidas, pois sei as seqüelas que essa doença pode trazer.” DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Caixa Econômica Federal - Ofício 
3285/2009 - SR Piracicaba.- Recursos Financeiros destinados ao mutuário Prefeitura 
Municipal de Itapira e interveniente promotor SAAE - Itapira, referente à Parcela do 
Contrato de Empréstimo do FGTS, âmbito do Programa Saneamento para Todos, no 
valor de R$ 238.581,84. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de 
dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) Família Moi.- Agradece 
a homenagem recebida neste momento de dor e perda irreparável de nosso ente querido. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 40º) Sidney Beraldo - Secretário de Estado de 
Gestão Pública.- Convida os vereadores para inauguração do Posto do Acessa São 
Paulo, no Município de Estiva Gerbi, dia 11 de dezembro de 2009 - Sexta feita às 15: 
horas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) Superintendência Regional do INSS 
- Sudeste I e a Gerência Executiva do INSS - São João da Boa Vista.- Convidam os 
vereadores para a inauguração da Agência da Previdência Social em Itapira/SP. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, 
o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem 
do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 
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. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº. 13/2009. Rejeitado, menos 4 
votos dos vereadores Srs., Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da 
Fonseca e da vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
REJEITADO EM PRIMEIRA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de 
dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00134/2009.- 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. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei nº. 134/2009. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00135/2009.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com 
estabelecimentos comerciais, visando à concessão de descontos para os servidores 
municipais. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 135/2009. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 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, faz uso da palavra o vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : “Senhor 
presidente, vereadores, público presente, imprensa falada e escrita, ouvintes da rádio 
Clube, boa noite. Esse requerimento seria pelo fato de que atualmente estamos falando 
muito sobre o Meio Ambiente e os rios. Estivemos com o secretário Chico Graziano na 
cidade de Ribeirão Preto. Conversamos com ele e o parabenizamos pelo trabalho que o 
mesmo vem fazendo da “Cidade Azul e Verde”. Há vários prêmios obtidos por várias 
cidades do Estado de São Paulo, ou seja, cerva de quase 600 cidades. Os municípios 
estão fazendo alguma coisa em relação ao Meio Ambiente, mas é muito pouco. Sempre 
digo nesta Casa que há ausência de grilos, sapos e rãs em nossos rios. Daqui a pouco as 
crianças conhecerão esses animais somente por fotografia. O veneno é jogado em 
nossos rios de forma abusiva. Existem muitas pessoas que não sabem usar o veneno. 
Então, estou pedindo ao nosso secretário Joaquim para nos ajudar. Ele está disposto 
ajudar, pois o mesmo está preocupado em relação a isso. Esse requerimento seria como 
forma de ajudar e auxiliar os produtores a usarem o veneno de maneira adequada e 
assim não matar os animais que ainda existem. É necessário usar o veneno somente no 
que é preciso. Disse ao secretário que estão sujando nossa caixa d'água. O secretário 
brincou comigo e disse o seguinte: “Onde estão sujando nossa caixa d'água?” Disse o 
seguinte: “Secretário, a nossa caixa d'água é a cidade de Minas Gerais.” Todas as águas 
que descem em nosso município, cerca de 90%, vem do município de Minas Gerais. O 
Rio Manso e o Rio do Peixe nascem no Estado de Minas Gerais. O Rio das Pedras passa 
pela cidade de Monte Sião. O lixo da cidade de Monte Sião não é cuidado como em 
nosso município, pois o daquela localidade fica a céu aberto. Naquela localidade, em 
conseqüência das chuvas, o chorume está caindo no Ribeirão. O que está acontecendo 



em conseqüência desse fato? Está destruindo o nosso Ribeirão das Pedras. Então, estou 
fazendo esse pedido ao prefeito do município da cidade de Monte Sião e ao secretário 
de Meio Ambiente de Minas Gerais. Esse pedido seria também para o secretário de 
Meio Ambiente de nosso Estado para que interfira junto às autoridades mineiras para 
nos ajudar. É uma judiação o que está acontecendo com o Rio das Pedras. Esse Rio 
sempre teve peixes de qualidade. Os peixes curimbatá e cascudo desse rio são os 
melhores do Brasil. Atualmente não podemos afirmar esse fato. Infelizmente nosso Rio 
das Pedras está sendo poluído por esse chorume. Então, peço aos senhores que nos 
ajude a aprovar e que esse requerimento chegue as autoridades mineiras. Muito 
obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Srs. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 316/2009. Aprovado por 
Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 
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. A seguir pela ordem o vereador autor Toninho Orcini, solicita 
a retirada da matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO 
AUTOR . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 6º) 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. A seguir pela ordem o vereador autor Carlos 
Alberto Sartori, solicita a retirada da matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADO PELO AUTOR . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento 
nº 00338/2009.- 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 motivo do Programa Saúde da 
Família dos bairros dos Prados e Istor Luppi contar com apenas três agentes 
comunitárias, sendo que o correto é dispor de seis profissionais. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) 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. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente, coloca em votação a matéria. Aprovada 
por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00342/2009.- Sugere ampliação 
física da UBS dos Prados. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra o Sr. Presidente, coloca em votação a matéria. Aprovada por 
Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) 
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. A seguir, faz uso da palavra o vereador 



Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Mais uma vez venho à esta tribuna e 
novamente boa noite à todos. Esse requerimento refere-se à vicinal Itapira/Mogi Guaçu 
na altura do Rio do Peixe. Baseia-se na entrada do Soares e Itapirinha até o Rio Manso. 
Nessa localidade o fluxo de veículos é muito grande. Em relação a essa localidade já 
fizemos pedidos para que façam uma rotatória. É muito perigoso cruzar a pista dessa 
localidade. Então, estou pedindo um redutor de velocidade para o DER. Peço para o 
engenheiro Clayton nos ajudar. Passam muitos caminhões pesados, pois nessa 
localidade é rota de fuga dos pedágios. Então, precisamos fazer alguma coisa para 
resolver esse problema. É necessário fazer um redutor de velocidade ou uma rotatória, 
pois os acidentes são freqüentes nessa localidade. Graças a Deus não tivemos acidentes 
fatais, mas pode acontecer a qualquer momento. É uma estrada muito perigosa. Gostaria 
de pedir aos senhores que aprovassem essa indicação.” Mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra o Sr. Presidente, coloca em votação a matéria. Aprovada por 
Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) 
Em única discussão a Indicação nº 00360/2009.- Sugere estudo para que a Secretaria de 
Saúde desenvolva de maneira permanente uma campanha de vacinação contra rubéola 
nas pacientes do sexo feminino que estiverem na puberdade. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", 08 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 
Vereadores foram transcritos em sua integra). Esgotadas as matérias constantes da pauta 
da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos 
funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite 
e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
Esgotado o tempo regimental 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. 


