
ATA DA 9ª Sessão Extraordinária, realizada aos 17 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 HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FON SECA, MAURO 
ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁ TIMA CALIDONE 
DOS SANTOS. Licenciado o vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI . Assumiu a vaga 
verificada o suplente HUMBERTO CARLOS BARIZON.  O Sr. Presidente, invocando a proteção 
de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao EXPEDIENTE . A 
seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador DÉCIO DA ROCHA CARVALHO , para que da 
tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA .- CONVOCA, os Senhores Vereadores para uma sessão 
extraordinária que será realizada no dia 17 de dezembro de 2009, quinta-feira, às 21:30 horas, para 
discussão e votação das matérias abaixo relacionadas: a) Projeto de Lei Nº 121/2009; b) Projeto de 
Lei Nº 123/2009. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA 
"VEREADOR JOSÉ CASIMIRO RODRIGUES", aos 15 de dezembro de 2009. DESPACHO: 
CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00345/2009.- Requer licença sem remuneração para tratar 
de assuntos particulares. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 17 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de 
Vereador do PV, Sr. HUMBERTO CARLOS BARIZON , o Sr. Presidente convida-o a assumir a 
vaga verificada. A seguir, o Vereador Mario da Fonseca requer para que sejam incluídas aos 
Projetos de Lei nºs 121 e 123/2009 novas mensagens transformando-os em projetos de lei 
complementares. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA : 
“Antes de ser colocado em primeira discussão o referido projeto de lei, baseado no artigo 130º, 
parágrafo 2º da Lei Orgânica do município e no artigo 165º, parágrafo 9º, inciso I da Constituição 
Federal, requeiro que seja dado ciência à esta Casa e ao colendo plenário de uma mensagem do 
projeto substitutivo enviado pelo senhor prefeito municipal e que sejam tomadas as providências 
cabíveis.” A seguir, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos. (SUSPENSO) 
Reiniciada a Sessão após verificação de quorum, o Sr. Presidente solicita ao Assessor Jurídico Dr. 
Elias Orsini para que explique a todos sobre os procedimentos de discussão e votação do 
Orçamento. A seguir, o Assessor Jurídico, Sr. Elias Orcini, faz uma explanação sobre o assunto: 
“Boa noite senhores vereadores e público presente. Chegou até o conhecimento da presidência uma 
emenda substitutiva do senhor prefeito com uma mensagem. Na verdade, trata-se de uma alteração 
no processo de votação do plano plurianual que se encontra nesta Casa. A alteração seria não como 
lei ordinária, mas sim como lei complementar. Em razão disso, lógico, seria outro quorum de 
votação, não mais como maioria simples e sim como maioria absoluta. Primeiramente o presidente 
não é obrigado aceitar a emenda porque esgotamos nosso prazo regimental. Nosso Regimento 
Interno contém uma tramitação diferenciada para o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento. Baseado em seu artigo 123º, o projeto entra nesta Casa através do prefeito e 
conseqüentemente temos 48 horas para entregar uma cópia para os senhores vereadores. No caso, 
ele chegou no dia da sessão, foi dado conhecimento ao plenário e todos os vereadores saíram com 
uma cópia do orçamento, porque é a mesma tramitação do plano plurianual. Então, entrou nesta 
Casa e está há quase dois meses em discussão. É diferenciada a forma das emendas. As emendas 
entram nas comissões, é dado ciência à Câmara e retornam novamente às comissões. As comissões 
tem 15 dias ou podem, logicamente enquanto todos tiverem com anuência, permitir a prorrogação 
aceitando as emendas. Até o momento que se dá o parecer, é lido e encaminhado à Ordem do Dia. 
A partir do momento que essas matérias entram na Ordem do Dia, diz o Regimento Interno em seu 
parágrafo 2º do artigo 123º que somente serão admitidas as emendas aos projetos que tratam desse 
artigo antes do início da discussão na Ordem do Dia. O projeto está na Casa há dois meses e o plano 



plurianual também. Foi feita uma audiência pública e se discutiu. O parágrafo 1º diz o seguinte: 
“Decorrido o prazo regimental previsto na artigo 33º com ou sem parecer ou emendas, constará na 
Ordem do Dia da primeira sessão que houver em regime de urgência.” Então, aquela vistas onde 
disse que seria necessário ser votada, foi correto. O presidente democraticamente aceitou a vistas 
sem ser votada. Nesse momento somente serão admitidas as emendas. Em relação ao prefeito o 
parágrafo 2º do artigo 130º, senão me engano, diz o seguinte: “O prefeito poderá enviar mensagem 
à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a 
votação. O prefeito quer alterar a nomenclatura de projeto de lei ordinária para um projeto de lei 
complementar. Embasado em nossa Lei Orgânica o artigo 44º diz o seguinte: “As leis 
complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos, observadas as 
demais condições de votação da lei ordinária.” Serão leis complementares, dentre outras previstas, o 
Código Tributário ou de Obras, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Código de Posturas, 
lei instituidora do Regime Único dos Servidores, Lei Orgânica de Incêndio, lei da criação de cargos, 
Estatuto dos Servidores, zoneamento Urbano, concessão do serviço público, concessão de direito 
real de uso, alienação de bens e aquisição de bens por doação com encargos. Não tem no rol de lei 
complementar de nossa Lei Orgânica que rege o município e também não tem em nosso Regimento 
Interno. É necessário nos atentarmos em relação a isso. Podem dizer o seguinte: Mas a Constituição 
tem. Os legisladores não alteraram essa condição. Enquanto não alterarem a Lei Orgânica com a 
aprovação da Câmara que será através de lei complementar, teremos que acatar como lei ordinária. 
Faz vinte anos que estou nesta Casa e sempre veio como lei ordinária.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Respeito a posição do Assessor Jurídico 
desta Casa, mas o que se refere o artigo do Regimento Interno que prevê uma tramitação especial 
para o orçamento, no entanto, entendo que o artigo 130º, parágrafo 2º da Lei Orgânica, por ser Lei 
Orgânica, a lei maior do município, deve prevalecer sobre o Regimento Interno. Esse é o 
entendimento que possuo. Somente gostaria de me expor, pois quem decidirá sobre esse assunto 
será o presidente. Somente gostaria de expor meu ponto de vista. Quanto ao rol do artigo da Lei 
Orgânica sobre as leis complementares serem taxativas ou não, entendo que se a Constituição 
afirmou, deve prevalecer sobre a lei Orgânica. Seria pelo princípio da simetria das leis de nosso país 
e tudo mais. Entendo que ainda não se iniciou a votação onde o artigo 130º, parágrafo 2º é claro 
nesse sentido. Tudo bem, pois a decisão é da Mesa. Somente estou expondo meu entendimento. 
Entendo a exposição de vossa excelência, mas somente gostaria de expor o entendimento de nossa 
bancada.” A seguir, pela ordem, a vereadora SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS  
faz uso da palavra: “Gostaria de alertá-lo e atentá-lo para o fato, senhor presidente. Nos termos, 
tanto da Constituição Federal como de nossa Lei Orgânica do município de Itapira, devemos 
respeitá-las e não nos arvorarmos como legisladores passando por cima dessas duas leis. Lamento a 
fala do Assessor Jurídico quando o mesmo diz que não tem que obedecer. O presidente deve 
obedecer, não somente o presidente desta Casa, mas como também o presidente da República. 
Devemos respeitar a Constituição Federal como também a Lei Orgânica de cada município. 
Somente estou alertando.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Muito obrigado pelo seu 
conselho, mas essa presidência desde quando iniciou os trabalhos nesta Casa sempre procurou 
obedecer religiosamente o Regimento Interno. Aliás, fui cobrado muitas vezes da senhora para que 
acima de qualquer situação, o que rege e decide é o Regimento Interno. Não vou decidir, de forma 
alguma, baseado no que a bancada está propondo ou em minha consciência. Tenho que fazer aquilo 
que lei Orgânica do município rege e determina. Portanto, vou caminhar nesse sentido e se houver 
alguma situação de discórdia em relação a esse fato, acredito que justiça está presente para resolver. 
A bancada decidiu em não aceitar essa mensagem. A Mesa não aceitou a mensagem e coloca a 
disposição para que o jurídico da prefeitura remeta toda essa situação para que a justiça determine 
se estamos agindo certos ou errados. Estou agindo de acordo com o que a diretoria jurídica da Casa 
orientou para que fizesse.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de fazer duas questões de ordem, senhor 
presidente. A primeira seria que conste em ata o parecer do Assessor Jurídico desta Casa. Segundo 
seria que está havendo uma grande confusão quando o senhor fala que exijo que o Regimento 



Interno seja cumprido. É verdade, mas parece-me que está havendo uma confusão no que se 
entende sobre o Regimento Interno. O Regimento Interno é a legislação que rege como a Casa deve 
funcionar. A nossa Lei Orgânica rege, assim como a Constituição Federal, como as leis devem ser 
feitas. São duas coisas distintas, entendeu? Então, vocês estão misturando alhos como galhos. Fique 
bem claro que é muito fácil levar à justiça e ninguém responder por essa barbaridade, não é mesmo? 
Então, gostaria que ficasse registrado em ata e no vídeo a decisão da Mesa e o parecer da Assessoria 
Jurídica, porque infringir a nossa Lei Orgânica do município e a Constituição Federal é a mesma 
coisa quando os senhores fizeram aquela emenda no orçamento, pois parecia que vocês decidiram 
ser o prefeito da cidade. Daqui a pouco vocês irão querer ser Deus. Então, o negócio começa a ficar 
preocupante.” A seguir, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer que a explicação 
do Assessor Jurídico Dr. Elias Orsini conste na ata em sua íntegra. A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra o vereador Sr. ANTONIO ORCINI : “Somente gostaria de dizer que não entendi. Alguma 
coisa está no ar, porque é um artigo que simplesmente estava diminuindo. Não estamos 
atrapalhando em nenhum momento a administração. Não estamos nesta Casa para brincar. O que 
estamos fazendo nesta Casa é para valorizar o Legislativo. Seria isso que estamos fazendo. O 
prefeito deve fazer um projeto e enviar à esta Casa. Não estamos falando que votaremos contra ou 
prejudicaremos o prefeito. Em nenhum momento falamos isso. Em nenhum momento a bancada 
quis discutir conosco e dizer o seguinte: Se cinco é pouco, então vamos colocar dez, doze ou 
quinze. Em todos os momentos eles quiseram sair por cima através da sabedoria da nobre vereadora 
e do vereador Mario... Aparte concedido a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Toninho, você disse que vocês retiravam se nós tirássemos o Carlos Sartori de Eleutério, pois o 
mesmo não queria ficar em Eleutério. Não me venha dizer que isso não foi conversado. Nesse 
sistema não conversamos, Toninho. Devemos conversar o que é bom para o município... 
Continuando o orador: Não te dei a palavra. Tenha um pouco de educação, nobre vereadora. Você 
quer aparecer? Traga uma melancia, amarre no pescoço e venha à esta Casa. Você quer aparecer? 
Poderíamos conversar e sentar com a bancada. Em nenhum momento, gostaria que ficasse 
registrado nesta Casa, prejudicaríamos o prefeito ou o andamento da cidade, porque simplesmente 
estamos querendo valorizar o Legislativo. Se acontecer o que vocês querem, o presidente desta Casa 
poderá levar a chave do Legislativo ao prefeito e a partir desse momento a Casa chegará ao fim. 
Isso que gostaria de dizer.” A seguir, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente Sessão seja suspensa por cinco minutos. (SUSPENSA) Reiniciado 
os trabalhos após a verificação de quorum, o Sr. Presidente coloca em votação a entrada de nova 
mensagem aos projetos de lei 121 e 123/2009. Rejeitada menos quatro votos dos vereadores Mario 
da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e Humberto Carlos 
Barizon. Ato contínuo, o vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon para votar em destaque o artigo 4º do Projeto de Lei nº 121/2009. 
Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. 
= ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00121/2009, Emendas 
Modificativas nºs 01; 02;05;07;08;09/2009 e Sub-emenda nº 01/2009 à Emenda Modificativa nº 
01/2009.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2010. Autoria: Prefeito 
Municipal. A seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários desta Casa e 
público presente. Vou pedir permissão, senhor presidente, para o senhor parar um pouco de usar a 
palavra democrático, porque depois da cena que presenciei hoje nesta Casa, Stalin morreria de 
inveja do senhor. Sou democrático, mas quem manda aqui sou eu. Olha, Stalin ficaria invejoso do 
senhor. Ele iria dizer o seguinte: Como não fui democrático desse modo. Muito bem, vamos à 
discussão do projeto. O projeto de lei orçamentária é uma previsão orçamentária, como o nome já 
diz, onde o prefeito faz um esboço considerando a estimativa de receita, que ele espera, com a 
estimativa de despesas. Considerando ainda a economia do país e da cidade, o prefeito faz uma peça 
orçamentária e manda à Câmara, não é somente a nossa, onde será aprovada ou rejeitada essa 
proposta orçamentária. Por ser uma proposta orçamentária o prefeito coloca como colocou no artigo 



4º. O artigo 4º é uma autorização ao Executivo abrir no curso da execução orçamentária créditos 
adicionais suplementares até o limite de 25% do orçamento. O vereador Antonio Orcini e a bancada 
de oposição fez uma emenda, mas pelo cheiro da brilhantina eles rejeitarão o artigo 4º, ou seja, não 
permitirão que o prefeito remaneje nenhuma verba. Nesse momento digo para os senhores que 
nessa vida vivemos aprendendo. Em minha opinião, viemos à essa vida para aprendermos, nos 
tornamos pessoas melhores através de nossos erros e olharmos para trás para não errarmos como 
erramos, mas parece-me que nesta Casa as coisas correm ao contrário. Quando foi rejeitado o 
aumento do IPTU nesta Casa, teve vereador que ouviu bobagem de alguns empresários nas ruas, 
mas mesmo assim não aprendeu. Agora gostaria de ver o momento em que o prefeito necessitar 
suplementar uma verba, por exemplo, para a vinda de uma ambulância e o mesmo não pode fazer 
isso. Nesse momento não me venham dizer o seguinte: Não, pois era somente R$ 700.000,00 que 
aumentaria no IPTU. Isso não iria fazer diferença. É somente uma ambulância e isso não iria fazer 
diferença. É somente um jogo de computador ou uma carteira para uma escola. Isso não irá fazer 
diferença. Vai fazer diferença sim. Espero que os senhores vereadores sejam responsáveis e pessoas 
de palavra para quando forem inquiridos nas ruas respondam o seguinte: Fizemos sim. Engessamos 
o orçamento do senhor prefeito municipal. O presidente desta Casa disse na última sessão, estava 
presente e ouvi muito bem, que foi o presidente que mais trabalhou e fez tudo em benefício da 
população. Nunca vi nenhum presidente que tenha passado por essa Casa e tenha falado que fez 
alguma coisa em malefício da população, não é? O presidente desta Casa sabe também que tentou 
fazer um acordo com nosso líder e um vereador de sua bancada ofendeu nosso líder. Um vereador 
do grupo de vocês. Isso seria trabalhar em benefício da população ou isso é picuinha da mais baixa 
rasteira possível? O vereador Antonio Orcini disse que devemos ser respeitados nesta Casa. 
Também acredito nisso, nobre vereador, mas o senhor denunciou nesta Casa, de onde está sentado, 
que uma pessoa foi colocada em uma cadeira de rodas com urina e no momento que o senhor foi 
interpelado pela ouvidoria o que o senhor respondeu, nobre vereador? Respondeu o seguinte: Não 
vou falar, pois somente disse isso porque estavam falando mal do Barros Munhoz. Foi isso ou não? 
O senhor falou o nome? Então, isso não é papel de um vereador. O vereador deveria falar o nome 
do paciente e requerer que apurassem o caso, porque eu mesma pedi para que apurassem. Então, 
toda vez que fiz oposição nesta Casa, fiz oposição construtiva... Aparte concedido ao vereador Sr. 
Antonio Orcini:  Você sabe o porquê que ainda não tomei providência? Por que a equipe do 
Hospital foi muito responsável, pois na quarta-feira cedo ele estava em minha casa me procurando, 
nobre vereadora. Adorei isso. O jornal me ligou para saber se cedia uma entrevista, mas disse o 
seguinte: Não senhor. A diretoria do Hospital me procurou para saber, nobre vereadora. Relatei 
tudo para os mesmos tomarem providências. Não saiu nos jornais pelo fato de respeitar as pessoas 
que foram legais dentro do Hospital. Você não está sabendo disso... A seguir, o senhor Presidente 
diz o seguinte: Estamos fugindo completamente da razão desta sessão. Por favor, a senhora deve se 
ater ao assunto do orçamento... Continuando o orador: Estou falando sobre o orçamento, pois 
quando falo sobre a Saúde conseqüentemente estou falando do orçamento. O senhor devia, nobre 
vereador, ter falado que foi resolvido, pois não é somente jogar lenha na fogueira. No momento em 
que o problema foi resolvido o senhor tinha que chegar à esta Casa e falar. Senão tivesse levantado 
esse assunto ninguém saberia que a administração do Hospital resolveu o problema. Então, a 
oposição deve ser construtiva. Devemos fazer oposição séria e não esse tipo de oposição. Não falei 
mal de ninguém, senhor presidente, pois somente disse os fatos acontecidos. Até agora somente 
disse os fatos que aconteceram. Então, espero que os senhores tenham palavra e no momento que 
forem inquiridos nas ruas falem o seguinte: Não pode porque não quisemos. Nós engessamos o 
orçamento e não queremos que o prefeito trabalhe. Queremos que Itapira afunde. É isso que 
queremos. Vocês devem responder isso, porque em gestões passadas essa suplementação veio à esta 
Casa com 50% e foi aprovada. Então, os senhores devem ter minimamente a palavra quando 
dirigirem à população. Vocês devem dizer o seguinte: Não queremos o bem de vocês e de Itapira. 
Vamos engessar o orçamento e o prefeito tem que se danar. Via de conseqüência será a população. 
É somente isso que espero dos senhores. Muito obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: “Somente gostaria de dizer, principalmente para a imprensa local, que de forma alguma 



pelo o que se discutiu em reunião, que prejudicaremos a administração através de uma oposição 
burra e destrutiva. Que venha dez ambulâncias para o município e teremos o maior prazer em 
aprovar. Não iremos, de forma alguma, prejudicar. O orçamento está presente, mas em relação a 
qualquer remanejamento será necessário passar por esta Casa. Sempre que houver qualquer 
remanejamento e que o mesmo seja favorável a cidade e a população, com certeza, seremos 
favoráveis. A senhora poderá me cobrar se acontecer ao contrário e sou capaz de pedir demissão de 
meu cargo se nossa bancada futuramente aprovar uma situação da forma como a nobre vereadora 
disse. Não estamos nesta Casa para prejudicar ninguém, mesmo porque isso não faz bem para 
ninguém. Raiva e ira é pior coisa que existe para o ser humano. Não estamos aqui para discutir o 
passado e sim o presente e o futuro.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, representantes da imprensa, 
servidores desta Casa, boa noite. Como bem disse a vereadora Sônia, o orçamento é um 
planejamento e uma previsão para o ano que está para se adentrar. Ele é uma previsão de receita e 
de despesa que o município terá no ano vindouro. Foi um ano atípico quando o senhor prefeito 
mandou esse orçamento. Por quê? Por que é o primeiro ano de mandato. No caso, o prefeito foi 
reeleito. Então, não seria o primeiro ano, mas se fosse outro prefeito seria o primeiro ano de 
mandato. Nesse primeiro ano de mandato há algumas peculiaridades na tramitação do plano 
plurianual, do orçamento e da lei de diretrizes. O plano plurianual é uma previsão para os próximos 
quatro anos, ou seja, 2.010 à 2.013. O orçamento não, pois é somente uma previsão para o ano que 
vem. Essa previsão para o que vem deve estar dentro do plano plurianual e dentro da lei de 
diretrizes orçamentárias. Então, a lei de diretrizes deve-se encaixar no plano plurianual e o 
orçamento deve se encaixar na lei de diretrizes. Pois bem, todos acompanharam pela imprensa que 
houve uma redução do orçamento da prefeitura da importância de mais ou menos no valor de R$ 
2.000.000,00. Por quê? Por que é publico e notório que presenciamos uma crise financeira mundial 
que afetou as finanças de todos os países, cidades e estados. Nosso país atualmente vem se saindo 
bem. A economia do município atualmente também está engrenando novamente. Muitas emendas 
foram apresentadas. Por exemplo: A bancada de oposição apresentou uma emenda para aumentar o 
orçamento da Câmara. Então, a Câmara terá no próximo ano um orçamento maior do que teve esse 
ano se a emenda for aprovada em plenário. Vários vereadores apresentaram as emendas que 
julgaram necessárias. Um vereador, por exemplo, tirou verba da Secretaria de Serviços Públicos e 
colocou na área de Saúde. Outro vereador tirou verba da Secretaria de Educação e colocou no 
gabinete do prefeito. São exemplos, pois não estou dizendo que são casos concretos. São hipóteses e 
as emendas estão todas aqui. Toda emenda que é feita no orçamento também deve ser feita no plano 
plurianual. Qual foi a polêmica desse orçamento? Por que toda essa polêmica e discussão? Por que 
o orçamento é a peça mais importante que passa por esta Casa. É ele que ordenará toda a vida 
financeira da prefeitura e do município. Desde que estou presente nesta Casa e quando comecei a 
pesquisar o site da Presidência da República, por exemplo, pude constatar, todos vocês podem 
comprovar, que não existiu e dificilmente existirá um orçamento perfeito, ou seja, uma peça que 
vem à esta Casa, que é aprovada e no ano seguinte acontece tudo aquilo que foi previsto sem 
nenhum percalço, problema ou erro de previsão. O ex-prefeito Barros Munhoz foi prefeito por três 
vezes nessa cidade. Acredito que foi a pessoa que mais conhecia sobre a prefeitura. No terceiro ano 
de mandato o Barros Munhoz estava mandando suplementação e retificação, porque é muito difícil 
você prever tudo. Às vezes, de repente, sai no governo do Estado ou Governo Federal e dizem o 
seguinte: Olha, estourou um convênio e vamos liberar dois milhões para a construção de um teatro 
municipal. O prazo é somente até amanhã. Então, se você não suplementar a verba de um dia para o 
outro e não estar assinado como verba suplementada, conseqüentemente você perde o convênio, 
porque provavelmente você não previu esse fato nessa peça. Por que estou falando isso? Estou 
falando isso porque esse artigo 4º, essa porcentagem de remanejamento que gerou toda essa 
polêmica, serve justamente para isso, ou seja, situações imprevistas que acontecem no ano de 
execução do orçamento. Então, o prefeito não precisa ter 50%, ou seja, um absurdo. Acredito que 
50% no orçamento é a mesma coisa que desrespeitar o poder Legislativo. Concordo com isso. 
Podem dizer o seguinte: Olha, mas a bancada de oposição entendeu que 25% é muito. O prefeito 



Toninho Bellini, em seus últimos quatro anos, sempre atuou com 25%. Conversei com o vereador 
Toninho Orcini e tivemos uma conversa clara. Durante toda a tramitação do orçamento, desde que 
surgiu essa emenda, estamos tentando conversar. Sugeri para o nobre vereador o seguinte: 
Vereador, nem zero, nem cinco, mas também nem vinte e cinco. Vamos adotar 15% e morre aqui. 
Nem o Executivo, nem o Legislativo, ou seja, o meio. Não se chegou a um consenso. Faz parte, pois 
devemos discutir, tentar e costurar. Em minha função como líder do prefeito vou tentar em todas às 
vezes fazer acordo. Vou brigar, senhor presidente, no bom sentido, para que os nossos projetos 
sejam aprovados da melhor forma possível, não somente para o prefeito, mas para toda população. 
Acredito que devemos respeitar as opiniões divergentes. Venho procurando fazer isso. Então, toda 
polêmica em torno dessa verba de remanejamento está nesse sentido. Acredito e concordo que se 
jogarmos 50% é a mesma coisa que menosprezarmos o Legislativo. Vinte e cinco, em minha 
opinião, não é. Se a bancada de oposição entende dessa forma, sugiro 15%, mas mesmo assim não 
houve acordo. Tudo bem. Cinco por cento, acredito que é pouco e zero por cento também acredito 
que é tornar impraticável essa possibilidade de remanejar o orçamento. Todos sabem que é 
necessário justamente pelo fato daquilo que afirmei no início, ou seja, é impossível prevermos tudo 
certo. Como legisladores, onde fazemos as leis e os congressistas também, nunca se previu na lei 
todas as situações possíveis que possam ocorrer quando entrar em vigor. É por esse motivo que 
quando o juiz for aplicá-la pode usar analogia, costumes e princípios gerais de direito. Tudo bem, 
acredito que não houve acordo. A prefeitura será prejudicada? Com certeza. Gostaria de ressaltar 
uma importante questão e deixar gravado nesta Casa. Todos os anos esta Casa aprovou os 25% para 
o prefeito Toninho Bellini. Posso afirmar, pois acompanhei esse governo, seja na Câmara ou nas 
secretarias. Todos os anos ele nunca deixou de mandar projeto de lei de suplementação de verba 
pedindo autorização ao poder Legislativo, embora pudesse fazer, porque ele nunca usou o limite e 
sempre respeitou esta Casa. Ele sempre respeitou esta Casa e sempre mandou projeto de 
suplementação. Esta Casa sempre aprovou, com exceção daquela suplementação das ambulâncias 
na legislatura passada que houve todos aqueles problemas. Foi o único projeto que esta Casa não 
aprovou. Todos os outros foram aprovados e que a verdade seja dita. O prefeito sempre respeitou, 
mesmo tendo 25%, e somente usou nos casos de urgência e emergência. É um fato que sempre o 
prefeito estaria fazendo. Desrespeitar não é você mandar 25% e sim ter 25% e não mandar projetos 
pedindo autorização para esta Casa. A partir desse momento, concordo que é desrespeitar, mas o 
prefeito Toninho Bellini nunca fez isso em seus quatro anos de mandato. Então, vocês querem zero 
por cento? Acredito, em minha opinião, que é radicalizar e prejudicar indiretamente a população, 
porque vocês podem ter certeza que essas situações de urgência acontecerão. A Câmara se reúne 
somente uma vez por semana. Janeiro e Fevereiro é recesso. Então, acredito que seria bom, mas não 
houve acordo. Tentei de tudo e não desrespeitei ninguém para tentar. Estudei a lei e não tentei 
passar por cima da mesma. Interpreto as leis de uma forma diferente. Os funcionários são 
testemunhas que esses dias que antecederam essa sessão, eu passava o dia nesta Casa. 
Deslocava-me à prefeitura e dizia o seguinte: Olha, está acontecendo isso. Vamos tentar dessa 
forma. Enfim, me esforcei. Não é para fazer a alegria do prefeito e chegar à esta tribuna para dizer o 
seguinte: Ganhamos e somos os bons. Não. Esforcei-me para o melhor da população, porque 
acredito que no mínimo 15% o prefeito deve ter. Gostaria de ressaltar, senhor presidente, a postura 
cordial que vossa excelência teve comigo. Tentou um acordo e ligou-me. Em momento nenhum 
agiu com o intuito de ofender-me e menosprezar meu trabalho. Então, gostaria de ressaltar sobre 
isso. Essa tarde o senhor ligou-me para tentarmos um acordo e conversar. Quando as coisas 
acontecem digo que é verdade. Tentamos, mas não conseguimos, enfim, o projeto está aqui para a 
votação e não vou me alongar senão conseqüentemente fugirei do assunto. Acredito, senhor 
presidente e nobres colegas, que tendo em vista que o orçamento da prefeitura está diminuindo R$ 
2.000.000,00, não seria o momento certo de aumentar o orçamento da Câmara e também não seria 
hora de exagerar nas emendas. Acredito que devemos agir no mesmo sentido que agiu o Executivo 
em reduzir seu orçamento conscientemente e racionalmente, mas cada vereador é dono de suas 
atitudes, tem seus poderes e sabe o que faz. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a todos os 
funcionários dessa Casa que nesses dias atuais tudo o que necessitei, os mesmos assessoraram e 



tiveram paciência com minha pessoa. Agradeço meus colegas de bancada que também tiveram que 
aturar-me muito. Vamos reunirmos e vermos o que vocês acham. O nosso ponto de vista está posto. 
Gostaria de pelo menos 15% de remanejamento para não prejudicar. Em todo o caso, os nobres 
pares falaram que todos os projetos que vierem aqui serão aprovados. Espero que não surja nenhum 
caso de urgência. Muito obrigado e uma boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, 
funcionários, público presente e imprensa. Não viria à esta tribuna para falar, mas sendo assim vou 
tentar ser breve. Sempre tive um bom palpite sobre as coisas que tenho convicção. Em relação a 
algumas leis que estavam sendo votadas no Congresso, dificilmente errei. Não sou guru, pai de 
santo, adivinho e mais nada. Atualmente a política de Itapira está na estaca zero. É uma opinião 
particular e um desabafo. Meus colegas de bancada não tem nada a ver com isso, mas está 
totalmente declarado quando dizem que nesta Casa não há influência de político. Não vou citar o 
nome dos políticos, porque a vereadora tocou em um ponto fatal. Antigamente o projeto vinha à 
esta Casa com 50% e 80% de aumento. Quando vinha com 100% o valor era dobrado e mesmo 
assim aprovavam o orçamento. Chegamos ao ponto que chegamos e vou perguntar, principalmente 
para a imprensa, se vocês sabem o porquê de 5% e 0%. Muitas pessoas não se atinaram. Isso 
chama-se moeda de troca. Ninguém tinha pensado nisso, mas tenho certeza que na cabeça desses 
membros contêm isso, porque tudo virá à esta Casa e será a moeda de troca. Então, dificilmente 
alguém agüenta brigar três ou quatro anos com o Executivo sem se prejudicar. Atualmente não 
estou na presidência, mas já estive. Um substitutivo do prefeito não é brincadeira ou um saquinho 
de pão que está vazio jogado nas ruas. Lamento a atitude do jurídico da Casa, porque por parte de 
minha pessoa daria um tempo maior para esse fato ser analisado. Vou deixar bem claro para vocês, 
baseado em minha convicção, que terá desmembramento judicial e com certeza não daremos a 
chave do quebra cabeça nesta Casa, mas vamos, mais uma vez, conseguir provar que tínhamos 
razão. Então, acredito que as coisas não devem ser levadas dessa forma... Aparte concedido à 
vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O Assessor Jurídico desta Casa bate na 
tecla de que não tinha mais tempo. O tempo é até o dia 31 de dezembro. Então, foi aquilo que disse, 
pois vou requisitar a fita e a mídia desta Casa, porque alguém terá que responder por isso. O 
substitutivo do prefeito é como o senhor disse que não é um saquinho de pão encontrado nas ruas. 
Aqui ninguém pode se arvorar de Deus ou então de Eli Lopes Meirelles, do Sabichão ou do grande 
jurisconsulto em direito administrativo. Alguém responderá por isso. Quem responderá, ainda não 
sei. A justiça que decidirá. Obrigado... Continuando o orador: Acredito que realmente existe uma 
lei maior. Gostaria de mais vez parabenizar o vereador Mario. Sei que o vereador Mario se esforça. 
Tenho uma dificuldade enorme quando se trata de fatos jurídicos e judiciais, mas também tenho a 
humildade de chegar às pessoas e perguntar como sempre fiz. Fiquei dois anos como presidente 
desta Casa e com certeza se ficar mais 20 vezes sairei sem saber 50% do que acontece nas sessões e 
projetos, porque isso é um fato progressivo, que se renova a cada dia e realmente esses fatos são 
uma lição dos caminhos a serem tomados e como devem ser feitas as coisas juridicamente. Então, 
honestamente, acredito que poderíamos ter feito de uma forma diferente. Não enxergo de outra 
forma o porquê de engessar uma prefeitura desse modo, porque não houve motivo até hoje para 
isso. Novamente vamos ver o que acontecerá. Logo em seguida seremos lembrados. A cada 
movimento quer for feito para mexer no orçamento esta Casa se transformará em uma guerra. Não 
adianta falar que virão à esta tribuna, que aprovarão tudo ou não, pois já está traçado como serão os 
próximos três anos. É seis contra quatro a não ser que a coisa mude por algum motivo excepcional. 
Acredito que desse modo está muito bom, porque no momento em que finalizar a administração 
Toninho Bellini, com certeza vamos pedir a Deus que todos saiam cumprindo com a obrigação com 
todas as contrariedades possíveis, lutando contra tudo e todos. Então, acredito que daqui para frente 
precisamos ter o bom senso de vir à esta tribuna e não falar que é para o bem disso ou daquilo e que 
todos são isso ou aquilo. Gostaria de deixar bem claro que é uma guerra política. Itapira está 
pagando por isso. Vou repetir novamente que esta Casa está na mão da oposição. Então, tenho 
certeza que o povo sabe disso. Lamento esse fato. Sempre disse que nesta Casa estão presentes os 
vereadores Toninho Orcini e o Décio. Os mesmos passaram por muitas administrações, mas não 



tenho o pudor, medo ou vergonha de dizer que lamento a atitude de dois ou três vereadores novos 
nesta Casa que estão se achando o suprassumo. O tempo é o senhor da razão e vão aprender 
apanhando com a vida. Vão ter certeza que isso o que estão fazendo se reverterá contra eles 
próprios. Então, a moeda de troca foi colocada dentro dessa Casa hoje. A força política não é de 
Itapira. Ouvimos na rádio que o ex-deputado não mandava mais e o mesmo está preocupado com 
sua vida. Todo dia é um toque de varinha de condão. Lamento a falta de personalidade de certas 
pessoas que serão direcionadas pelo resto da vida. Graças a Deus consegui passar uma boa parte de 
minha vida e me livrar dessas forças externas que vem sobre nossas cabeças. Lamento e o povo de 
Itapira verá o que acontecerá. Isso é realmente lamentável. Passamos por votações, não veio 
dinheiro da prefeitura, continuam insistindo que o dinheiro da Unimed será maior e isso e aquilo, 
mas ao mesmo tempo a Unimed pode fazer um acordo com o governo Federal e simplesmente 
extinguir a dívida. Desse modo Itapira não verá nenhum dinheiro. Mais uma vez trocaram o certo 
pelo duvidoso. As coisas estão caminhando e ninguém está aqui para roubar o dinheiro de ninguém 
ou coisa parecida. Quanto pior para nós, a partir de hoje, melhor para a administração. Quanto pior 
melhor, porque teremos que procurar brechas, caminhos e com certeza depois que passamos os anos 
de 2.005 e 2.006 com uma dívida de R$ 32.000.000,00 deixada pela outra administração, todos os 
fornecedores sem dinheiro e tudo o que aconteceu nesse município, acredito que nos próximos três 
anos será somente sopa e mingau para as crianças. Agradeço e lamento a forma de como as coisas 
continuam sendo levadas. Acredito que ninguém está aqui para passar a perna em ninguém. Então, 
vamos continuar com as nossas idas e vindas na chave de braço e vamos ver no final de três anos 
aquele que terá o braço mais forte. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE : “Prezados colegas, funcionários, imprensa, boa 
noite. Lamento, caro colega Luis Hermínio Nicolai, quando o senhor fala que ninguém sai sem ser 
prejudicado se ficar quatro anos brigando com o Executivo. Parece-me uma ameaça. Primeiro que 
ninguém está a fim de brigar com o Executivo e não estamos nesta Casa para prejudicar ninguém. É 
um desabafo, porque hoje realmente tentei buscar acordos dentro de minha bancada, mas nesse 
momento vem a mágoa projetada por vocês e pelo Carlinhos Sartori que por questões pessoais foi 
transferido para o bairro de Eleutério. A Infovia do nobre vereador Cleber Borges parece um 
saquinho de pipoca, pois ninguém dá importância para ela. Gostaria de terminar meu raciocínio e 
antes que alguém comente que estou fugindo da estrutura, o nobre vereador Luis Hermínio veio à 
esta tribuna e falou o que quis e aceitei dessa forma. Somente gostaria de dizer que daqui para 
frente o Executivo aprove de forma competente e rápida toda verba que conquistamos. Sentimos 
que há alguma morosidade em relação a esse fato. A ETEC é um exemplo, pois demorou oito meses 
para aprovar e oficializar o terreno. Se naquela época tivesse sido feito de forma rápida conforme 
vocês querem, também gostaria que fosse dessa forma, em fevereiro estaríamos inaugurando a 
ETEC. Fiquei sabendo, através de algumas pessoas, que aquela verba no valor de R$ 2.400.000,00 
para o recapeamento de várias ruas está havendo uma situação para que o Estado não aceite. Não sei 
os detalhes, mas estão dificultando. Na verdade, se houver moeda de troca como o senhor disse, a 
mesma acontecerá buscando o benefício da população. Queremos rapidez. Se buscarmos verba e a 
mesma for conquistada, queremos que o Executivo aceite da melhor maneira possível para que 
conseqüentemente beneficie a população. De forma alguma, nobre vereador Mino, estamos aqui 
para brigar. Em minha opinião, gostaria de dizer que não estou a fim de peitar o prefeito ou mais 
ninguém. É muito pelo contrário, pois respeito muito o Prefeito Toninho Bellini. Aliás, várias vezes 
procurei o prefeito Toninho Bellini e particularmente falando estou à disposição de qualquer tipo de 
conversa... Aparte concedido à vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O senhor 
disse que não houve acordo por duas situações. O senhor citou o vereador Carlos Sartori e o 
vereador Cleber. O senhor disse que o vereador Carlos Sartori encontra-se no bairro de Eleutério e 
parece-me que isso causou certo desconforto. A minha pergunta seria, senhor presidente: O 
vereador Carlos Sartori não está satisfeito de ficar no bairro de Eleutério? Essa seria a minha 
pergunta... Aparte concedido ao vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Não gostaria de ser 
citado por esse ou aquele motivo. O meu voto será único e exclusivamente favorável para que o 
Legislativo valorize-se. Se estão jogando no ar por esse ou aquele motivo, não dou liberdade, e 



discordo completamente do que estão falando. O meu voto é único e exclusivamente para que o 
Legislativo seja valorizado. Inclusive, o que vier à esta Casa e for bom para o município, como 
estamos sempre pregando, com certeza aprovaremos... Continuando o orador: O que estou 
tentando pregar, nobre colega Cleber Borges, é que daqui para frente o Executivo aceite de forma 
profissional toda situação que vier favorecer nossa cidade. Obtive a liberdade de expor seus nomes 
e na verdade houve uma articulação do grupo, ou seja, da bancada. Quando digo o nome do 
vereador Carlinhos Sartori não estou referindo-me ao bairro de Eleutério e sim da verba da creche 
do bairro do Jardim Raquel que o mesmo conquistou. Refiro-me também a verba da reforma da 
pista de atletismo conquistada há um ano e meio pelo vereador Cleber Borges que até o presente 
momento não aconteceu... Aparte concedido à vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Senhor presidente, a única coisa que gostaria de entender é em relação que não há 
desconforto, pois pelo o que o senhor disse na última sessão, até concordei com o senhor porque 
acredito nisso, é que o vereador Carlos Sartori sempre pediu melhorias para o bairro de Eleutério. O 
senhor disse que será difícil o vereador sair daquela localidade, pois a população está gostando 
muito do trabalho do mesmo. Eu disse que acredito nisso. Então, a minha pergunta foi essa e se 
estava havendo algum desconforto em relação a essa situação. O senhor disse e também acredito 
que o vereador esteja fazendo um ótimo trabalho no bairro de Eleutério. Acredito nisso. Então, não 
há desconforto? Beleza... Aparte concedido ao vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: De modo 
algum há desconforto. Sou concursado e fiz concurso, pois entrei pela porta da frente da prefeitura. 
Não sou igual a muitos outros que estão no trem da alegria e no cabide do emprego. Fiz concurso e 
passei. Seja no bairro de Eleutério, Barão, Sapucaí ou Ponte Nova exercerei minhas funções. Estou 
naquela localidade pelo fato de que passei no concurso e fui submetido a um estágio probatório. 
Muitos que estão pendurados no cabide do emprego onerando os cofres públicos com altos salários 
ocupando secretarias, sendo que os mesmos não são competentes para exercerem tal função. Esse 
fato está errado. É dinheiro do orçamento que está sendo jogado fora. O vereador tem que fiscalizar 
o Executivo. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Estamos aqui para fiscalizar. Não vamos 
abrir mão desse fato porque não podemos dar um percentual muito grande sendo que futuramente 
não terá como fiscalizar. Como fiscalizaremos um percentual alto? É necessário passar pela 
Câmara. É bom para a cidade? É bom para o povo? Se for, com certeza será aprovado por 
unanimidade. Isso que gostaria de dizer. Então, não é necessário trocar a minha vinda ou ida. Estou 
feliz naquela localidade. Nasci naquela localidade. É um povo muito bom e hospitaleiro. Quem 
renegará o solo onde nasceu? Faço uma comparação, pois hoje está sendo homenageada a Suzana 
Pereira da Silva no Júlio Mesquita onde a mesma iniciou sua atividade como professora no ano de 
1.937. É um orgulho para minha pessoa trabalhar no bairro de Eleutério. Dona Suzana é uma pessoa 
muito conceituada e pegava o trem da Mogiana. Por que não posso trabalhar naquela localidade? 
Nasci naquela localidade, gosto do povo situado naquele bairro e todos merecem meu respeito e 
carinho. O povo que reside no bairro de Eleutério está sendo esquecido. É um descaso por parte da 
prefeitura... Continuando o orador: Vou encerrar minha fala e peço de coração que caminhemos 
para o ano de 2.010 com mais diálogo e menos rancor, mesmo porque isso não levará a lugar 
algum. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI : 
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Falar sobre o orçamento, 
senhor presidente, é difícil. O único vereador que subia à esta tribuna e explanava de modo 
fantástico em relação a isso é o falecido José Francisco Martins. Essa matéria é complexa e grande. 
Quem é formado nessa área tem uma maior facilidade de explanar sobre esse assunto. Não subiria à 
esta tribuna para falar, mas os vereadores Mino e Sônia falaram certas coisas. Estamos nesta Casa 
para valorizar Legislativo. O nosso orçamento é de R$ 144.000.000,00, não é isso? Cinqüenta por 
cento desse valor é com salários. Então, são R$ 70.000.000,00. A prefeitura tem que jogar 25% na 
Educação onde resultaria em torno de R$ 37.000.000,00. Como já existe funcionários que receberão 
conseqüentemente cairá em torno de R$ 3.000.000,00. Então o valor já ultrapassa R$ 
100.000.000,00. Chega-se em torno de R$ 120.000.000,00 que o prefeito não pode mexer. 
Concorda ou não? Acredito que há dívidas parceladas de muitos anos atrás a pagar. Essas dívidas 
são com a Companhia de Força e Luz, telefone dentre outras. Se somarmos essas dívidas, acredito 



que resulta em torno de R$ 10.000.000,00. Não tenho o valor correto e estou fazendo as contas por 
cima. Então, acredito que sobrará em torno de R$ 15.000.000,00 ou R$ 16.000.000,00 para ser 
manobrado. Essa não é nossa preocupação. O orçamento é como vossa excelência disse que 
balanceia-se. Como nossa economia está subindo, acredito que o orçamento estourará os R$ 
144.000.000,00. Nunca negamos que viesse algum projeto de suplementação à esta Casa. Vossa 
excelência já solicitou para vir à Ordem do Dia da presente sessão, demos o parecer e votamos, 
nobre vereador. Foi feita uma batalha em cima de uma coisa insignificante. Outro assunto que 
gostaria de dizer é que vossa excelência trouxe, em última hora, um substitutivo de autoria do 
prefeito. Gostaria de dizer que vossa excelência é um grande advogado como também a nobre 
vereadora, com todo respeito, é uma grande advogada. Vocês deram um parecer nesse orçamento a 
vida toda nesta Casa e nunca colocaram que era lei complementar, nobre vereador. Por que em cima 
da hora e no momento que estamos apagando as luzes vossa excelência vem e entrega esse 
documento, nobre vereador? Essa seria nossa defesa na justiça. Se fosse minha pessoa que deu o 
parecer, nobre vereador, com certeza vocês falariam o seguinte: Ele não conhece as leis e não é 
advogado. Vocês são dois brilhantes advogados e sempre deram o parecer nos últimos anos 
passados. É mentira? Nunca questionaram a lei e por que nesse momento foi questionada? Essa é 
nossa preocupação, nobre vereador... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Sou 
humilde e agradeço as suas palavras quando o senhor disse que sou um grande advogado. 
Considero-me um aprendiz do Direito devido à complexidade da matéria. Tenho humildade 
suficiente para dizer à vossa excelência e todo público presente que a cada dia que passa aprendo 
um pouco mais. Essas matérias, do orçamento, lei complementar e lei ordinária há grandes 
discussões. O Assessor Jurídico desta Casa, por exemplo, entende que é lei complementar. O jurista 
da prefeitura, Antonio Carlos Gomes, grande advogado, entendia que não. Então, há uma 
divergência... Continuando o orador: Se vossa excelência vier à esta Casa amanhã poderá 
constatar que em pouquíssimas Câmaras considera-se lei complementar. Inclusive, o Congresso está 
com a Constituição na mão, como vocês mostraram, e não é considerado como lei complementar. A 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo não é, nobre vereador. A Câmara do município de 
Campinas não considera, nobre vereador. Por que em nosso município tem que ser no último 
momento transformado em lei complementar? Acredito que é pelo fato de que os dois grandes 
advogados deram o parecer no projeto. Foi lido na sessão passada que é inconstitucional e ilegal. 
Essa seria a defesa, nobre vereador. Como sou representante da comissão de Justiça e Redação e 
também assinei. Elaboramos o parecer que é constitucional, mas no último momento da votação, 
vocês chegam e dizem o seguinte: Não é constitucional. Nesse momento vocês estão desfazendo de 
nossa inteligência, nobre vereador... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Em 
momento algum, ao trazer o substitutivo de autoria do senhor prefeito, disse que é inconstitucional. 
Apenas trouxe às mãos do presidente desta Casa o entendimento do senhor prefeito e do jurídico da 
prefeitura. Não é o meu parecer e o parecer da nobre vereadora... Continuando o orador: Se vocês 
entrarem na justiça esse assunto será discutido. É um direito que vocês possuem e não estou 
negando isso. Acredito que esta Casa fará sua defesa e falará o seguinte: Os próprios vereadores que 
são advogados e conhecem as leis deram um parecer favorável. Senhor presidente, o projeto do 
orçamento é complicado. Afirmo que não conheço nada sobre esse assunto. Para elaborar uma 
emenda necessito da orientação e ajuda dos funcionários Francisco ou André, pois não sou formado 
nessa área e também não conheço essa área. Então, nobre vereador, por esse motivo que subi à esta 
tribuna. Em nenhum momento, como o nobre vereador Mino afirmou, será através de troca. Não 
será como troca, pois não existe isso. Se convocar a Câmara conseqüentemente no dia seguinte 
estaremos nesta Casa. Nunca negamos esse fato. Se for feita a convocação, os vereadores serão 
como foram na legislatura passada e como são na presente. Se for necessária uma suplementação de 
verba urgente, a convocação poderá ser feita e conseqüentemente estaremos presentes nesta Casa 
para votar. É gostoso receber a notícia de que a Câmara precisa se reunir, pois o prefeito necessita. 
O Legislativo é valorizado em conseqüência desse fato. Concordo que o prefeito valoriza o 
Legislativo, pois o mesmo enviou à esta Casa muitas suplementações, mas gostaríamos de fazer 
mais. Subi à esta tribuna para falar sobre esse assunto, questionar certas coisas e dizer que sabemos 



que há muito dinheiro que não devemos mexer. Estou sabendo que amanhã o prefeito pagará o 
décimo terceiro. Sei que há muito dinheiro de direito do funcionalismo e não pode ser usado para 
outros fins... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: Inclusive, o senhor prefeito 
deixou de pagar fornecedores, devido a presente crise, para priorizar o servidor público. O prefeito 
disse o seguinte: Atraso o pagamento dos fornecedores, mas não atraso dos servidores. Por esse 
motivo o servidor receberá o décimo terceiro, não esquecendo que os mesmos já receberam o 
salário. O nosso prefeito, em modéstia parte, é um excelente administrador... Continuando o 
orador:  O prefeito está de parabéns. Acredito que é um direito. Hoje tomei dois calmantes, nobre 
vereadora, para vim à esta sessão, mas ainda estou nervoso. Já repeti e repetirei que tenho uma 
promessa de Deus em minha vida e não morrerei enquanto não cumpri-lá. Pode escrever isso, nobre 
vereadora. Não vou morrer não. Pode ter certeza disso. Vou cumprir a promessa de Deus e 
enquanto não cumpri-lá, não morrerei. Não gostaria de ficar nervoso como disse ao vereador Mario. 
Tentamos através de todos os meios... Aparte concedido à vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Espero e rezo muito para que o senhor tenha muita saúde. Então, da próxima 
vez tome três calmantes. Pelo amor de Deus, pois prezo pela sua saúde. Não gostaria que lhe 
acontecesse nada... Continuando o orador: É mais fácil ir você. Pode ter certeza. Sei que teremos 
mais uma sessão e não usarei mais a palavra. Gostaria de desejar à todos os vereadores e 
funcionários um feliz natal e um feliz ano novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Também 
gostaria de desejar para o pessoal da imprensa, pois nos deram muita cobertura. Feliz natal e ano 
novo e que se concretize todos os sonhos em 2.010. Gostaria de desejar também para todos aqueles 
que estão nos assistindo. Que Deus abençoe todos os funcionários e vereadores. Sei que Deus 
continuará nos abençoando. O ano de 2.010, como o presidente disse, será um ano de paz. Estou em 
uma idade que não me permite mais continuar nessas discussões, mas há momentos que acabamos 
extrapolando, pois esta Casa é um parlamento. Vocês podem ter certeza que quando sair fora 
daquele portão, meu coração estará limpo. Deus sabe disso. Muito obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 
Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o artigo 4º do Projeto de Lei 121/2009. Rejeitado menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a 
Sub-Emenda Modificativa nº 01/2009 à Emenda Modificativa nº 01/2009 ao Projeto de Lei nº 
121/2009. Aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a 
Emenda Modificativa nº 02/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 05/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 07/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 08/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 09/2009 ao Projeto de Lei nº 121/2009. Aprovada menos quatro votos dos 
vereadores Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e 
Humberto Carlos Barizon. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI Nº 121/2009 POR 
UNANIMIDADE, REJEITADO O ARTIGO 4º AO PROJETO DE LE I Nº 121/2009, 
APROVADAS AS EMENDAS MODIFICATIVAS NºS 01;02;05;07;08 E 09/2009 E 



SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2009 EM PRIMEIRA VOTAÇ ÃO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 1º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 00123/2009 e Emendas Modificativas nºs 01 e 02/2009.- 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras providências. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 123/2009. Aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2009 ao 
Projeto de Lei nº 123/2009. Aprovada menos quatro votos dos vereadores Mario da Fonseca, Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos, Luis Hermínio Nicolai e Humberto Carlos Barizon. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 02/2009 ao Projeto de Lei nº 
123/2009. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI Nº 
123/2009 POR UNANIMIDADE, APROVADAS AS EMENDAS MODIFICATIVAS NºS 01 E 
02/2009 EM PRIMEIRA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 
Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 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. 


