
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 de dezembro de 2009. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-
se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 
ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO  DA 
SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQU E 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA,  MAURO 
ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁ TIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara 
abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 
EXPEDIENTE . Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, 
funcionários desta Casa, público presente, rádio Clube, imprensa, boa noite. Ocupo esta 
tribuna rapidamente para fazer um rápido balanço deste primeiro ano de mandato, ao 
qual fui guindado pela população itapirense para representá-la. Antes de fazer uma 
rápida explanação, gostaria de agradecer com sinceridade o presidente desta Casa, Paulo 
Roberto Andrade, pois em todo momento que necessitei, o mesmo nunca negou apoio 
para que meu trabalho se realizasse nesta Casa. Seja nas viagens ou no suporte de todos 
os funcionários posso dizer que nunca fiquei sozinho. Essas palavras são os meus mais 
sinceros agradecimentos pelo apoio que o senhor me deu nesta Casa. Atualmente fico 
muito feliz em dizer que tenho um amigo chamado Paulo Roberto Andrade. Também 
gostaria de agradecer todos os vereadores presentes que votaram os projetos de lei que 
apresentei durante essa legislatura. Esses projetos somados totalizam em seis. Quatro 
deles são da área de Segurança, um é de utilidade pública e outro na área de Meio 
Ambiente. Então, gostaria de agradecer nominalmente a vereadora Sônia, o Mino, o 
Mário, o Carlinhos, o Toninho Orcini, o Zé Branco, o doutor Mauro Moreno, o Cleber 
Borges e por fim o presidente desta Casa Paulo Roberto Andrade. Gostaria de agradecer 
todos os funcionários desta Casa que durante o percorrer do ano me ajudaram a realizar 
os trabalhos. Então, gostaria de agradecer o Elias, o Paulinho, o André, o Thiago, o 
Francisco, o Osmar, a Fátima e a Edna. Fico muito feliz de ser vereador e também pelo 
fato de que existem pessoas competentes nesta Casa nos auxiliando. Passando a régua 
posso dizer de cabeça erguida que fiz o possível. Se minha pessoa não conseguiu mais é 
pelo fato de que faltou apoio. Na média, acredito que fui um bom vereador nesse 
primeiro ano legislativo. Consegui a emenda parlamentar com o Major Olímpio no 
valor de R$ 70.000,00 para comprar uma viatura para a Defesa Civil. O Infoseg já está 
autorizado no governo Federal por intermédios do deputado Marcelo Ortiz. Também 
consegui o encaminhamento, através do deputado Marcelo Ortiz, de uma viatura e uma 
moto à Guarda Municipal. Como presidente do Conseg consegui uma base comunitária 
móvel destinada à PM. São dezenas de indicações e requerimentos, frutos de pedidos da 
população, que foram encaminhados ao Executivo. Então, fico muito feliz com esses 
fatos. Consegui elevar as laterais da ponte localizada no bairro dos Prados através da 
Intervias que nos atendeu no início de meu mandato. Somente gostaria de dizer um 
muito obrigado a todos, em especial à minha família e a todos que acreditaram em meu 
trabalho. Muito obrigado e boas festas a todos. São os mais sinceros desejos de minha 
pessoa a todos vocês. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI : “Prezado companheiro presidente, vereadores, 
imprensa, rádio Clube de Itapira, público presente, Danuza e Bicudo que representam os 
moradores do Istor Luppi, boa noite. Primeiramente gostaria de parabenizar a Pra Vida 



pela ação social feita novamente em nosso município. Foi muito bom a ação da Pra 
Vida, nesse último sábado, realizado nos bairros de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e 
Ponte Nova. Cerca de 700 brinquedos foram distribuídos às crianças carentes 
localizadas nesses bairros rurais. Mais uma vez a Pra Vida se comprometeu com nossa 
comunidade. A Pra Vida está desenvolvendo um trabalho social muito bom, não 
somente nessa época de natal, mas como no decorrer do ano inteiro. A Pra Vida está 
sempre estendendo as mãos às entidades e aos menos favorecidos... Aparte concedido 
ao vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Gostaria de parabenizar vossa excelência 
pelo serviço realizado por sua pessoa no bairro de Eleutério. Tive a oportunidade de 
conversar com vários munícipes daquela localidade e cheguei a uma opinião unânime. 
Será difícil vossa excelência sair daquela localidade, porque acredito que a população 
de Eleutério não deixará. Parabéns, principalmente pela sua humildade, de ter aceitado 
da forma como aceitou. A população de Itapira está consciente e sabe o porquê vossa 
excelência foi destinada à aquela localidade. São muitos elogios de sua atitude e sua 
atuação como vereador dentro desta Casa. Portanto, parabenizo vossa excelência por 
sua honra, por sua firmeza de trabalhar e de mostrar que você veio para contribuir com 
seu povo. Parabéns... Continuando o orador: Obrigado senhor presidente. Na 
oportunidade agradeço a população de Eleutério que me acolheu. É um povo muito 
bom. É um local muito bom para trabalhar e realmente a ação do poder público 
municipal deixa a desejar. Então, como vereador, ficará mais fácil fiscalizar e ver as 
necessidades da população daquela localidade. Não tem o porquê de não querer 
trabalhar no bairro de Eleutério. Nessa localidade há um povo muito bom. Sou 
concursado e entrei pela porta da frente. Não devo favor a ninguém. Fiz concurso e 
passei. Então, não tem o porquê temer. É necessário fazermos o correto. Acredito que o 
povo de Eleutério é muito bom. É um local muito bom de viver, pena que o descaso da 
administração municipal está presente. A população que reside naquela localidade não 
tem estrada, a água não é potável e a iluminação está prejudicada. Então, acredito que 
dificulta muito a vida dos munícipes quando se trata de um desleixo por parte da 
administração municipal. Acredito que a população daquela localidade paga seus 
impostos e merece o carinho e o respeito daqueles que governam a cidade. O prefeito 
não é somente prefeito de uma parte da cidade e sim toda ela. Sou vereador de Itapira, 
Eleutério, Barão, Zona Rural e Ponte Nova. Então, o prefeito é de toda a cidade. Como 
o prefeito foi eleito pelos cidadãos, o mesmo representa a cidade. Então, acredito que 
não deve haver esse descaso com a população de Eleutério. Gostaria de falar que tenho 
uma nova indicação em relação à aquela verba da construção da creche. Atualmente foi 
feita uma pesquisa e o bairro Antonio Assad Alcici também necessita de uma creche. 
Há uma grande demanda de crianças na faixa etária de dois a três anos no bairro de 
Antonio Assad Alcici. É uma demanda que necessita. Há uma grande lista de espera nas 
creches. Estive visitando no período de férias de 45 dias e constatei as informações. Por 
esse motivo, indico ao prefeito, assim como ao deputado Barros Munhoz, que essa 
verba poderá ser disponibilizada e ser utilizada para a construção de uma nova creche 
localizada no bairro de Antonio Assad Alcici. Será de grande valia. As mães moradoras 
dessa localidade necessitam trabalhar e essas crianças, como é de direito das mesmas 
terem educação, merecem seus direitos. Então, trago essa informação a vocês e também 
gostaria de falar sobre o falecimento da senhora Maria Mercedes Boretti Guimarães 
Leite. Como somos jovens conseqüentemente não lembramos, mas essa senhora 
também foi uma funcionária da prefeitura e trabalhou por longos anos no setor de 
tesouraria. Então, o falecimento da senhora Maria conseqüentemente deixa uma lacuna 



em nossa sociedade, haja vista que as famílias Boretti e Guimarães Leite são 
tradicionais do solo itapirense. Deixo registrado meu voto de pesar à funcionária que 
por muitos anos exerceu sua função na prefeitura municipal de Itapira. Também gostaria 
de pedir a construção de uma EMEI na vila de Barão Ataliba Nogueira, haja vista que a 
EMEI funciona dentro da creche Marina Luiza Jacomini Rampim. Acredito que existe 
uma grande demanda de crianças nessa localidade. Essas crianças estão sendo 
transferidas para o bairro de Eleutério. Com a construção da EMEI e a transferência da 
EMEI situada dentro da creche, conseqüentemente estará surgindo novas vagas para as 
crianças de Barão que desse modo dará oportunidade para as mães e as crianças 
freqüentarem a escola. Essas são as minhas indicações. No próximo sábado teremos a 
ação social dos Noéis Anônimos. É o 10º ano que promovem esse tipo de evento em 
nossa cidade, favorecendo aos mais necessitados. É uma ação muito importante por 
parte dos Noéis Anônimos que estão sempre levando alegria aos lares e as crianças que 
não têm condições de comprar um brinquedo. Muitas das vezes a família é composta 
por muitas pessoas e conseqüentemente os pais não têm condições de comprar um 
presente aos seus filhos. Os Noéis Anônimos, mais uma vez, estão trabalhando para a 
felicidade da comunidade carente... Aparte concedido ao vereador Sr. Cleber João da 
Silva Borges: Como vossa excelência está trabalhando na localidade do bairro de 
Eleutério e desenvolvendo um ótimo serviço, gostaria de parabenizá-lo, pois obtive boas 
informações em relação a você. Gostaria de saber, não estive presente na Vila de 
Eleutério ultimamente, se há algum indício de obras em relação à ponte situada naquela 
localidade que se apresenta com problemas sérios. Gostaria de saber se a prefeitura está 
tomando alguma providência em relação a essa ponte... Continuando o orador: Em 
relação à ponte, ainda não resolveram nada. Na semana passada as chuvas castigaram, 
os rios encheram e a Defesa Civil foi acionada. No dia seguinte, convidei a Defesa Civil 
para que voltassem novamente à localidade para que prestassem um serviço, pois uma 
tora caiu no rio e conseqüentemente estava impedindo a passagem da água. A Defesa 
Civil de imediato se descolou até as imediações do ocorrido e sanou o problema. As 
cheias continuam e ainda não foi feito nada para amenizar os problemas. Ainda não foi 
feito nenhuma espécie de trabalho nesse sentido. Em relação à indicação que fiz na 
semana passada, gostaria de dizer que indiquei para o senhor prefeito que fosse 
construída uma árvore de natal nas praças dos bairros rurais da Ponte Nova, Eleutério e 
Barão Ataliba Nogueira, haja vista que o parque Juca Mulato está bonito e enfeitado. Os 
moradores dos bairros rurais também merecem, pois os mesmos são pagadores de 
impostos. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
PAULO ROBERTO ANDRADE : “Senhoras e senhores, imprensa, ouvintes da rádio 
Clube de Itapira, boa noite. É um grande prazer estar novamente diante desta tribuna, 
praticamente encerrando a parte oficial do ano legislativo de 2.009. Gostaria de 
agradecer primeiramente aos funcionários da Casa pela recepção, logo no início de 
nossa autuação, e da boa vontade de todos. Foi um ano em que todos os funcionários da 
Câmara trabalharam para valer. Segundo eles próprios, há muito tempo não se 
trabalhava da forma como se trabalhou. A secretaria agiu de forma competente, enfim, 
gostaria de agradecer a competência e o apoio que obtive de todos os funcionários da 
Casa, sem exceção. Gostaria de falar em nome de todos através da funcionária Edna que 
completou mais um aniversário no dia 13 deste mês. Outro assunto, realizaram vários 
questionamentos direcionados à minha pessoa no dia-a-dia em relação ao povo. Deixa-
me muito feliz pelo fato de que as pessoas gostariam de saber como penso e de que 
forma estou enxergando a política local. Repondo-lhes que infelizmente, com tristeza, 



estou muito decepcionado com o que ocorre na cidade de Itapira com a política atual. 
Atualmente tenho inveja, por sinal, pois recepcionei o Mario Ancona, presidente da 
Câmara Municipal de Amparo, que veio agradecer uma interferência que fizemos para 
que Amparo recebesse várias obras através do deputado Barros Munhoz. Não estou aqui 
para defender o deputado Barros Munhoz. Estou somente falando a verdade. Estavam 
presentes na reunião o presidente da Câmara Municipal de Amparo, Mario Ancona do 
partido PPS, e o prefeito de Amparo, do partido PT. Ambos foram à cidade de São 
Paulo reivindicar e conseguir várias situações. É o que eu imaginava para a cidade de 
Itapira. Felizmente, se atualmente fizermos um balanço, principalmente em relação à 
nossa base, poderemos bater no peito e dizer o seguinte: Fizemos o que tínhamos a 
fazer. Não fizemos mais por culpa da falta de apoio e desinteresse por parte do 
Executivo para que as coisas andassem. Prova disso seria a formalização do terreno para 
a Etec e a efetivação da doação do terreno, pois foram oito meses. Atualmente temos a 
certeza que a Etec, dentro de dez meses, será concretizada em nossa querida Itapira, ou 
seja, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, povo de minha cidade, tudo deveria ocorrer 
conforme fizemos a doação de imediato dentro desta Casa, patrimônio de vinte anos de 
nosso município. Quando o projeto chegou à esta Casa, de imediato fizemos a doação e 
se Deus quiser o SESI construirá uma escola igual a outros 43 municípios de nosso 
Estado. Se tudo tivesse ocorrido da forma que fizemos, em fevereiro de 2.010 
estaríamos inaugurando a ETEC e no mínimo 1.200 estudantes de nosso município 
estariam sendo privilegiados por essa fantástica escola, que mesmo tarde, se realizará. 
Foram oito meses de briga no sentido de que ninguém constrói absolutamente nada em 
um terreno alheio. O Estado somente começou a construção pelo fato de que 
oficialmente a prefeitura doou o terreno para a efetivação da construção. Nesse 
momento vem minha decepção, nobres colegas, pois quem perde com esses fatores é o 
povo de Itapira. Outras decepções como a construção da ponte de Eleutério, o Sábado 
Mania, a reforma da pista de atletismo, a creche que conseguimos através do nobre 
vereador Carlinhos, a Infovia, dentre outros fatores, aos trancos e barrancos, 
conseguimos muito mais do que foi feito nos últimos quatro anos em termos de obras 
em nosso município. A ETEC e o asfaltamento de algumas vias públicas é exemplo 
disso. Não aprovamos, evidentemente, coisas que imaginávamos que não seria 
conveniente para o povo de Itapira. Erramos? Erramos em relação ao projeto de 
transporte no artigo em que citava os 25 anos. Por quê? Por que é nojento o que esta 
empresa incapaz está fazendo com o nosso povo. Dá-me nojo ver um ônibus da Itajaí. 
Um ônibus de 25 anos bem cuidado é muito melhor que os ônibus da empresa Itajaí. 
Não estou falando somente de um ônibus e sim de toda frota. Está aqui na reportagem. 
“Ônibus desgovernado invade residência localizada na Vila Izaura.” Infelizmente, como 
vereador, cruzo diuturnamente com esta incapaz e irresponsável empresa que se sediou 
em nosso município. Essa empresa não é a que começou em nosso município e sim 
outra, enfim, é um rolo que não queremos saber e entender. Então, são essas situações 
que me deixa decepcionado com a política. Ouvi muitas besteiras, mas graças a Deus sei 
jogar fora aquilo que não convém e jamais serei induzido por olhares irônicos e 
discursos tentando reverter à situação. Pode ter certeza, povo de Itapira, que votamos 
conscientes nos projetos que dariam condições de valorização ao povo de Itapira. 
Votamos conscientes e não votamos em projetos que entendíamos que seria contra a 
população de Itapira. O projeto da Unimed é um exemplo. O que o município ganharia 
com a Unimed? Um milhão. Com certeza, podem escrever, que daqui a uns cinco ou 
seis anos virá um valor entre seis a oito milhões. Conseguimos R$ 2.600.000,00 do 



governo do Estado para recapeamento de várias ruas que estão esburacadas em nosso 
município. Tivemos força, reivindicação e briga, mas depende somente da assinatura da 
prefeitura. A moral da história é que estamos encerrando o ano convictos e conscientes, 
pois fizemos todo o possível e impossível para que esta Casa caminhasse da melhor 
maneira possível. Espero que no próximo ano tenhamos mais consciência da 
necessidade de trabalharmos efetivamente unidos, oposição e situação, para o bem da 
população de nosso município. Quem falar que somos contra o diálogo e que não 
queremos sentar para conversar, está confundindo, pois queremos conversar, dialogar 
em união em prol de Itapira. O senhor Mario da Fonseca está de prova, pois várias 
dúzias de vezes pedi o seguinte: Senhor Mario, vamos sentar, conversar e nos entender 
para o bem de nosso povo e nossa cidade. Nesse momento certas pessoas confundem o 
nosso povo dizendo o seguinte: Eles não aprovam nada e são contra. Graças a Deus e 
até aos encontros e desencontros, porque no decorrer da vida o povo se calejará e 
conseqüentemente saberá quem é quem. Contra fatos não há argumentos. Então, não 
adianta confundir a população, pois a mesma sabe que estamos nesta Casa para 
trabalhar de forma positiva e em prol da cidade e da população, seja dialogando com o 
prefeito, deputado, governador ou companhia limitada. Não importa a porta que 
bateremos, pois o importante é bater e abri-la. Feliz natal ao povo de Itapira, aos meus 
colegas e aos funcionários desta Casa. Muito Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, funcionários desta Casa, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa 
noite. Como combinei com meu colega Décio da Rocha Carvalho, lhe concederei um 
aparte para que o mesmo faça uso da palavra... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio 
da Rocha Carvalho: Agradeço ao nobre vereador. Gostaria de dizer que estamos 
vivendo um caos na zona rural. Não há ônibus para as pessoas se deslocarem para vários 
bairros da zona rural devido às condições das estradas. Quando os ônibus vão no 
período da manhã, conseqüentemente, não vão no período da tarde e vice-versa. O que 
está acontecendo? Muitas pessoas estão perdendo o emprego, pois as mesmas contam 
com o transporte, mas os ônibus deixam a desejar. As pessoas ligam na empresa e 
dizem o seguinte: Não podemos nos deslocar pelo fato de que as estradas não 
proporcionam condições. Realmente as estradas não proporcionam condições. Em 
relação a esses fatores, faço um apelo ao poder competente para nos ajudar. Como 
vereadores já pedimos para que o Estado forneça uma patrulha rural. Há estradas 
localizadas na zona rural que há cinco meses, sequer, passaram a plaina. Atualmente 
está muito difícil. Precisamos urgentemente jogar pedregulhos nas estradas, pois não há 
condições de nos deslocarmos à cidade. Vários agricultores estão colhendo verduras, 
mas os caminhões não estão conseguindo buscar. Infelizmente o preço não ajuda e 
atualmente não podemos entregar a mercadoria depois de pronta. É lastimável o que 
está acontecendo. É somente isso que gostaria de dizer. Obrigado pelo aparte cedido, 
nobre vereador. Muito obrigado... Continuando o orador: Gostaria de iniciar minha 
fala, senhor presidente e nobres vereadores, para externar em relação ao ano que se 
finaliza. Meu voto é de protesto contra o governo Bellini em relação à vários assuntos, 
principalmente, em relação a falta de transparência do governo atual. Acredito que esse 
fato é muito grave, senhor presidente. A Câmara é representada pelo presidente, depois 
explicarei ao senhor o porquê que estou dizendo isso, e o prefeito não nos respeita. O 
poder Executivo não respeita o Legislativo nessa cidade. A imprensa nos traz muitas 
coisas como escândalos, terceirizações do lixo e do transporte que foram julgadas 
irregulares e as contas do prefeito que foram rejeitadas pelo fato de que não 



conseguiram fazer o bê-á-bá da administração que é gastar 25% na Educação. Não 
conseguiram gastar 25% na Educação e atualmente estão recorrendo. Diante de várias 
denúncias feitas pelos jornais, ficamos embasbacados pela falta de transparência dessa 
administração. Um dos itens que me chamou a atenção nos jornais, há vereadores que 
ainda dizem que a administração é transparente, foi que baseado na reprovação das 
contas do prefeito, há pouca divulgação feita em 14 dos 15 pregões realizados e a grave 
situação ao apontar direcionamento nas licitações efetuadas. São informações da 
imprensa e não me baseei em nada para falar isso. São informações da imprensa e como 
vereadores temos a função de fiscalizar e auxiliar o poder Executivo e também obter 
informações do mesmo. Diante dessas informações, senhor presidente e ouvintes da 
rádio Clube, gostaria de protestar contra o Executivo, em relação à falta de 
transparência, devido os requerimentos que são votados e discutidos em plenário, mas 
não recebemos as devidas informações. Em relação a esse fato podemos constatar que a 
Lei Orgânica diz a respeito disso. Isso também está presente em nosso Regimento 
Interno e a Constituição. O prefeito tem que prestar informações à Câmara Municipal. O 
vereador tem o poder de fiscalizar o poder Executivo. Acredito que quem não deve não 
teme. Fiz um levantamento, senhor presidente, dos últimos requerimentos feitos por 
minha pessoa e por outros vereadores que não foram informados. Tenho uma relação de 
mais ou menos 12 a 15 ofícios e requerimentos discutidos e votados em plenário e que o 
prefeito não respondeu. Ele não deu informação à esta Casa e como vereadores temos o 
direito de saber o que está acontecendo. Somos representantes do povo e a população 
tem o direito de saber o que está acontecendo. O dinheiro não é do Executivo ou do 
prefeito e sim da população. O prefeito tem o poder de somente gerenciar esse dinheiro. 
Um dos últimos requerimentos, senhor presidente, discutido e votado nesta Casa de 
minha autoria e gostaria de ler: Requeremos, ouvido o colendo plenário, nos termos e 
prazos estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal, que o prefeito dê 
informações sobre os últimos pagamentos efetuados para as empresas Itajaí, Sanepav e 
Coan, respectivamente, responsável pelo serviço de transporte público, coleta de lixo e 
distribuição de merendas nas escolas públicas municipais. Justifica esse pedido, uma 
vez que o vereador dentre suas atribuições deve fiscalizar o poder público, sendo que 
temos a certeza que o Executivo municipal também preza pela transparência à frente de 
toda população. Então, senhor presidente, foi discutido, votado e encaminhado ao poder 
Executivo e o mesmo tem a obrigação, correndo o risco de incorrer em crime de 
responsabilidade senão informar esta Casa, mas o mesmo nos ignora. O prefeito ignora 
o Legislativo, pois o mesmo não respondeu o que o ofício solicitava. Minha pessoa 
como a do vereador Carlinhos, em relação à empresa Itajaí, que desde o começo presta 
um péssimo e vergonhoso serviço, nós deslocamos até ao Judiciário junto à promotoria 
e protocolamos uma representação para que seja instaurado um inquérito civil. A partir 
do momento que o inquérito civil for instaurado é necessário fazer Justiça. A pergunta 
que não quer calar é que diante de todas essas denúncias, barbaridades e a imprensa 
notificando, porque o prefeito não rescindi o contrato com a empresa Itajaí e não coloca 
uma empresa competente? Acredito que é uma pergunta para todos dormirem e pensar. 
Por que manter esta empresa diante de todas essas irregularidades? O povo está sendo 
castigado. Estamos vendo e cobrando esse fato, mas nada está sendo feito. Então, fica 
essa pergunta no ar, senhores vereadores. Senhor presidente, diante dessas reclamações 
que estou dizendo, pois é um direito de minha pessoa, peguei e estudei nosso 
Regimento e nossa Lei Orgânica. Em seu artigo 217º à 219º diz o seguinte: É licito a 
qualquer cidadão obter informações e certidões sobre assuntos referentes à 



administração municipal. Como fomos eleitos pelo povo, escolhidos para fiscalizar o 
dinheiro público e ajudar a governar a cidade, em seu artigo 36º do Regimento Interno e 
que também faz parte da Constituição, em seu parágrafo único diz o seguinte: É 
assegurado ao vereador livre acesso, verificação e consulta a todos os documentos 
oficiais a qualquer órgão do Legislativo, da administração direta ou indireta do poder 
Executivo, das fundações e empresas de economia mista com participação acionária 
majoritária da municipalidade. Digo para o senhor que o jurídico do poder Executivo e 
o senhor prefeito atropelam a Constituição, senhor presidente. Eles não respeitam essa 
Casa. Por esse motivo, senhor presidente, na data de hoje encerra-se esse ano legislativo 
e digo ao senhor, como presidente desta Casa, que o prefeito tem 15 dias para informar 
sobre os requerimentos à esta Casa, mas o mesmo não informa e desrespeita esse Poder. 
Rege o Regimento Interno, em seu parágrafo 2º, artigo 58º, que compete à presidência 
da Câmara tomar às providências necessárias em defesa dos direitos dos vereadores 
quando no exercício do mandato. Peço ao senhor que acione o jurídico desta Casa e 
tome as providências necessárias, se for possível judicialmente, em relação aos 
requerimentos não informados, porque o que estão fazendo, senhor presidente, é um 
desrespeito a nós como vereadores... Aparte concedido ao vereador Sr. Paulo Roberto 
Andrade: Já discutimos sobre esse assunto anteriormente. Chamei a secretaria, solicitei 
não somente os seus requerimentos, mas basicamente de todos os vereadores e enviei 
um ofício para a prefeitura municipal solicitando respostas oficiais em relação à todo 
trabalho realizado. Infelizmente, o senhor tem razão, pois não obtive nenhuma resposta. 
Nesse momento cabe o entendimento que realmente há um desrespeito em relação à esta 
Casa de Leis... Continuando o orador: Muito obrigado. Espero que as providências 
sejam tomadas, pois não estamos nesta Casa para brincar. O povo cobra e quer saber 
como está a administração do prefeito. Feliz natal e ótimo ano novo para todos os 
ouvintes da rádio e o público presente. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO : “Boa noite senhor presidente, nobres 
edis, imprensa, funcionários desta Casa e público presente. É um prazer vê-los 
prestigiando nosso trabalho mesmo com essa chuva. Gostaria de congratular-me com os 
alunos de pedagogia da Universidade Luterano do Brasil, cuja extensão ocorre na escola 
Interativa, pela formatura celebrada recentemente. Também gostaria de congratular-me 
com os moradores da Penha do Rio do Peixe onde estive presente no último final de 
semana pela brilhante festa comemorativa em função do 21º aniversário do bairro. 
Congratulo-me com o presidente da associação do bairro Aparecido Borges. A festa 
estava brilhante. Andando pela cidade, gostaria de sugerir a construção de um redutor 
de velocidade na rua Américo Passarella, pois é uma das ruas onde presenciei vários 
acidentes. Já foi solicitado e novamente faço essa solicitação para que não ocorra mais 
acidentes naquela localidade. Seria muito importante esse redutor de velocidade. Em 
relação ao setor de Saúde, em meu primeiro ano de mandato como vereador, trabalhei 
muito no dia-a-dia e tenho constatado que infelizmente estamos em uma situação muito 
deficiente e caótica. Pude constatar que nossas ambulâncias, em relação à manutenção, 
está deixando muito a desejar. Há mais de um ano que solicitei a presença de 
profissionais para me auxiliar. Estamos com duas equipes no programa Saúde da 
Família com 2.400 famílias na região do Nosso Teto e Pé no Chão. Venho pedindo 
insistentemente para que retornem uma equipe para nos auxiliar. Infelizmente 
continuamos com a deficiência dessa outra equipe que foi transferida para o Brás 
Cavenaghi onde acarretou sérios prejuízos à população da região de Assad Alcici, 
Nosso Teto, Pé no Chão, Jardim Soares e Della Rocha I, II, e III. Infelizmente os 



pacientes moradores no Della Rocha continuam tendo que caminhar até o Brás 
Cavenaghi, sendo que em algumas ruas não há pavimentação adequada. São gestantes, 
menores de idade e idosos que necessitam se locomover do bairro Della Rocha até o 
Brás Cavenaghi com dificuldades seriíssimas de transporte. Já foi solicitado para que 
haja um estudo e conseqüentemente solucione os problemas para que desse modo as 
pessoas possam a ser atendidas no Humberto Passarela ou no Pé no Chão. Infelizmente 
não tivemos respostas e gostaríamos que o líder do prefeito, Mario da Fonseca, se 
empenhasse para que solucione esse problema. É importante para a comunidade. Em 
relação aos especialistas, está havendo uma demanda reprimida de dois a três meses de 
espera. Às vezes, a população precisa aguardar vários meses por um vascular ou 
ortopedista. O paciente, às vezes, de madrugada, fica aguardando se constata alguma 
desistência para ser atendido. Muitos casos são urgentes. Desejo boas festas a todos. 
Gostaria de agradecer a todos os colegas e ao público. Feliz 2.010. Agradeço a todos 
pela força. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de 
passarmos para o Expediente, a pedido do líder da oposição, Toninho Orcini, acredito 
que devemos ter alguns minutos para conversar, mas somente para complementar, nobre 
colega Cleber Borges, esta presidência continua acreditando no diálogo de sentarmos e 
negociarmos. É isso que esperamos como atitude do poder Executivo.” Esgotado o 
tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa 
ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. vereadora SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 42ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 1º de dezembro de 2009. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2009 a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 43ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 08 de dezembro de 2009. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 15 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) Ofício 
Especial: Apresenta ao Plenário até o dia 20 de cada mês o Balancete dos recursos 
recebidos e as despesas do mês anterior, nos termos do inciso XIV do Art. 32 da LOMI. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade - Presidente DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Substitutivos. 4º) Substitutivo n° 
1/2009.- Ao Projeto de Lei nº 125/2009. Institui a "Área Azul" e revoga as Leis 
1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro 
2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Substitutivo passamos 
aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 171/2009.- Ao Projeto de Lei nº 0121/2009 e 
Emendas Modificativas nºs 05, 07, 08, e 09/2009 e Sub-Emenda nº 01/09 à Emenda 
Modificativa nº 01/09. RELATOR: Mário da Fonseca. As Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras 
Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei no 121/09, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2009, bem 
como às Emendas Modificativas de nºs 05, 07, 08, e 09/2009 e Sub-Emenda nº 01/09 à 
Emenda Modificativa nº 01/09, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
propositura, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe 



óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. 
Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova menos 1 voto da 
vereadora Sônia e Fátima Calidone dos Santos, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 
2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 172/2009.- Ao Projeto 
de Lei nº 0123/2009 e Emendas Modificativas nºs 01 e 02/2009. RELATOR: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras Serviços Públicos, 
Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei no 123/09, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras providência", bem como às 
Emendas Modificativas de nºs 01 e 02/2009, de autoria das Bancadas, Oposição e 
Situação, respectivamente, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
propositura, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe 
óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. 
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. A seguir, pela ordem o vereador Toninho Orcini, requer e 
a Casa aprova 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, que a votação do artigo 4º do referido projeto de lei seja feita em 
separado. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 15 de dezembro de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 
PARECER nº. 173/2009.- Ao Projeto de Lei nº 138/2009. RELATOR: Antonio Orcini. 
As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e 
Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 138/2009, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a 
Banda Lira Itapirense", 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 15 
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. 8º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00236/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcelo Venturini. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00237/2009.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Milton Andrade. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00238/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito de Godoy. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
João Roberto Bilatto. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00240/2009.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Olbi. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00241/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Duzolina Massaro 
Delalana. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00242/2009.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Castellani. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00243/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Maria Mercedes Guimarães Leite. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00244/2009.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Borges Frasseto. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", 15 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. 17º) Requerimento nº. 00339/2009.- Moção de Apoio 
ao Deputado Estadual Major Olímpio, pela emenda apresentada ao Orçamento de 2010 
do Estado, incorporando o Adicional de Local de Exercício nos vencimentos das 
corporações policiais de São Paulo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00340/2009.- 
Voto de Congratulação com os alunos do curso de Pedagogia da Universidade Luterana 
do Brasil, cuja extensão ocorre em Itapira na escola Interativa, pela formatura celebrada 
recentemente. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00341/2009.- Voto de 
Congratulação com os moradores da Penha do Rio do Peixe, em nome do presidente da 
associação representante do local, Aparecido Borges, pela brilhante festa de 21 anos de 
existência do bairro. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00342/2009.- Voto de 
Congratulação com a PM, pelo desenvolvimento de mais um Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência - PROERD - em nosso Município. Autoria. Paulo 
Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 21º) Requerimento nº. 00343/2009.- Voto Congratulação com a diretoria, 
funcionários e alunos do Iesi pela celebração de 10 anos de atividade e 6ª edição da 
Fiesi. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00344/2009.- Oficiar o Delegado 
da Polícia Civil de Itapira responsável pela Ciretran para que determine à mesma 
realizar vistorias nos veículos diariamente e em local adequado Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. A seguir pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Requerimentos passamos às Indicações: 23º) 
Indicação nº. 00361/2009.- Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento 
competente a construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil em Barão de 
Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir pela ordem a vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Indicação 
nº. 00362/2009.- Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente 
a construção de uma creche no bairro Antônio Assad Alcici. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir pela ordem a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 00363/2009.- Sugere melhorias na via que liga 
o bairro de Eleutério até Sapucaí, limite do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 
00364/2009.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na Rua 
Américo Passarela, nas proximidades da casa número 154. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação 
nº. 00365/2009.- Sugere serviços de manutenção em toda extensão da praça central do 
bairro Jardim Guarujá. Autoria. Paulo Roberto Andrade. A seguir, faz uso da palavra o 
vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Gostaria de pedir licença em relação 
à esta indicação. Recebi uma carta de uma das moradoras desse referido bairro 
solicitando esse fato. Anexei juntamente a indicação para que fosse encaminhado, de 
forma mais competente e agressiva, de forma positiva, ao poder Executivo.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Indicações passamos a leitura dos ofícios: 28º) Secretaria da Segurança Pública - 
Policia Civil do Estado de São Paulo- Delegada Martha Rocha de Castro.- 
Comunica que assumiu a titularidade da Delegacia Seccional de Policia Doutor 
Fernando Feres Ragil em Mogi Guaçu. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação - Ofício SEPALN 056/2009. - 
Informa recebimento do Requerimento nº 158/2009 e agradece a sugestão dada. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Deputado Estadual Edson Giriboni - 



Ofício GAL nº 2510/2009.- Informa o tramite na Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo de Indicação e Projeto de Lei, nos quais autoria o Poder Executivo Estadual a 
viabilizar as empresas que vierem a se instalar nos municípios inseridos nos grupos 4 e 
5 do Índice Paulista de Responsabilidade Social, a utilização de crédito acumulado do 
ICMS para investimentos em projetos de geração de emprego e renda. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 31º) Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré.- 
Moção de Apoio nº 006/2009, a ilustre Prefeita da cidade de Conchas/SP Sra. Adriana 
Dearo Del Bem, por ação civil pública movida contra a concessionária Rodovias do 
Tietê, que resultou na suspensão da cobrança de nove Praças de Pedágio.DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 32º) Escola Estadual Dr. Júlio Mesquita - Ofício nº 90/2009.- 
Convite aos Srs., vereadores para a homenagem à querida Mestra Suzana Serra Pereira 
da Silva a realizar-se no dia 18/12/2009 às 17:00 horas, na unidade escolar. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Telefônica - CT TAC/PL - 937/2009.- 
Informa que os Telefones de Uso Público 3843-0244. 3843-0584, instalados 
respectivamente na Avenida Brasil frente à UBS e Rua Sabiá - Praça Antonio 
Raimundo Batista, foram reparados e testes comprovam o pleno funcionamento dos 
mesmos. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 
2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Caixa Econômica Federal - Ofício 
3368/2009/SR Piracicaba.- Recursos Financeiros sob bloqueio, em 07/12/2009, no 
valor de R$ 2.467,55, destinados a esse Município, na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse nº 0249944-67, que tem por objeto "Construção de Unidades Habitacionais no 
Bairro Ponte Nova". DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de 
dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Ministério da Saúde 
Nºs Refs: 845728/MS/SE/FNS, 849408/MS/SE/FNS, 851321/MS/SE/FNS.- Recursos 
Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 
20/03/1997, no valor de R$ 656.327,92. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) 
Ministério da Educação - Comunicado nº CM135866/2009.- Recursos Financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional Desenvolvimento da 
Educação, no valor de R$ 8.794,62. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Câmara 
dos Deputados.- Recursos do Orçamento da União pagos ao município de Itapira em 
outubro de 2009, no valor de R$ 2.075.601,83. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Isto 
feito, o Sr. Presidente informa que nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do 
Município a Câmara elegerá a Comissão Representativa, com número impar e presidida 
pelo Presidente da Casa, obedecendo a proporcionalidade partidária, para atuar nos 
interregnos das sessões legislativas ordinárias. A seguir, tendo em vistas que os 
vereadores Srs., Carlos Alberto Sartori, Cleber Borges e Mario da Fonseca e a vereadora 
Sra., Sônia de Fátima Calidone dos Santos, se manifestaram a fazer parte da Comissão 
Representativa, o Sr. Presidente coloca em votação a formação da Comissão. Aprovada 
por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente formaliza a Comissão Representativa com 
os seguintes membros: Presidente: Paulo Roberto Andrade, Carlos Alberto Sartori, 
Cleber Borges, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Esgotadas as 
matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a 



fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente reinicia a Sessão ainda no Expediente. Pela Ordem, o 
vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI solicita a retirada ao Projeto de Lei nº 
54/2009, que Dispõe sobre a doação gratuita de alimentos destinada a entidades 
públicas ou privadas e à distribuição de alimentos no Município de Itapira e dá outras 
providências. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir não 
havendo mais matérias no expediente o Sr. Presidente passa de imediato à = ORDEM 
DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00121/2009.- Estima a Receita e 
Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2010. Autoria: Prefeito Municipal. Pela 
ordem a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, requer vistas da matéria. A 
seguir o Sr. Presidente solicita ao Assessor Jurídico que dê parecer quanto à 
possibilidade de o pedido de vistas ser votado. Momento em que faz uso da palavra o 
Sr., ELIAS ORSINI : “O projeto de lei orçamentário tem uma tramitação diferenciada. 
Ocorre, porém, que a sessão legislativa vai até o dia 17, mas hoje é a última sessão 
ordinária do ano. Existe uma urgência de aprovar esse projeto, porque é a última sessão 
ordinária do ano. Não entraremos em recesso sem sua aprovação. Então, há uma 
urgência que esse projeto seja aprovado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a 
vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Não tem, senhor 
presidente, tanto que o projeto, perdoem-me, está tramitando nesta Casa há pelo menos 
dois meses. Somente agora o jurídico diz que é urgente. Vamos ser claros para quem 
está presente nesta Casa e para os ouvintes da rádio Clube. O que o jurídico não quer é 
que a Câmara continue trabalhando no recesso. Não somos remunerados com a 
realização das sessões extraordinárias e peço ao presidente desta Casa vistas ao projeto 
para que assim o mesmo marque em 48 horas uma nova sessão extraordinária.” A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra o vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Ela gosta 
de chamar os outros de vagabundo. Essa é a tendência dela. Ela também me chamou por 
tabela na semana passada. Ela disse que entraria com uma emenda. Ontem passaram por 
cima de minha pessoa nas comissões e fizemos um acordo que esse projeto não seria 
votado hoje. Eles gostam de fazer isso, senhor presidente. Vossa excelência também me 
chamou por tabela. Para minha surpresa quando cheguei à esta Casa, vocês já haviam 
dado parecer sem me comunicar. Como membro das comissão fui desprezado pelo fato 
de que vocês eram maioria. Acredito, senhor presidente, que você deve ceder a vistas 
para ela. Marcaremos uma sessão na data que o senhor bem entender. Estamos nesta 
Casa para trabalhar. Gostaria que marcasse em 48 horas. Pode ser no domingo cedo ou a 
noite, pois estamos ganhando para isso. Vamos trabalhar. Podem ter certeza disso.” A 
seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de esclarecer que esta Câmara nunca 
trabalhou de forma competente e acirrada como no ano de 2.009. Nos últimos anos 
nunca se trabalhou dessa forma. Não é minha pessoa que está falando e sim o povo de 
Itapira. Sinto muito nesta hora, pois estaríamos ou deveríamos estar nos 
confraternizando como quase todas as Câmaras Municipais de nossa região, Estado ou 
País. Infelizmente por falta de não querer sentar para negociar e assim conseguir o bem 
do povo de Itapira, estamos novamente discutindo picuinhas. Esta situação atual nunca 
quis dialogar e conversar da forma como queríamos. Pode ser o maior juiz do mundo, 
pois se uma das partes não quiser sentar para conversar conseqüentemente não 
chegaremos a um acordo. Em relação à esta Casa posso garantir que sempre queríamos 
sentar, conversar e negociar, mas para tudo isso se concretizar depende do Executivo. 
Brigamos o ano inteiro por diálogo. Dizia o seguinte: “Vamos sentar, senhor Mario, 



conversar e negociar.” A seguir o Sr. Presidente concede vistas a Vereadora e de pronto 
convoca sessão extraordinária para o dia 17 de dezembro às 21:00 horas. A seguir, o 
vereador Sr. MARIO DA FONSECA  diz o seguinte: “Várias vezes propus essa 
conversa. Vocês não podem querer que a nossa bancada faça somente o que vocês 
querem. Isso não é acordo. Acordo é ambas as partes cederem e não como o senhor 
acabou de falar que nós queremos. A partir desse momento não há acordo.” A seguir, o 
Sr. Presidente diz o seguinte: “Sempre foi do modo que vocês quiseram. Caminhei 
democraticamente. Vou dar as vistas e convoco uma sessão extraordinária para sexta-
feira, ou seja, daqui a 48 horas provando, comprovando e endossando que somos 
democráticos e estamos nesta Casa para trabalhar em prol de nossa cidade e da 
população.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI: “Não poderia ficar ouvindo suas palavras, peço desculpa, mas 
por ter sido presidente desta Casa nos dois últimos anos me sinto ofendido e tenho 
certeza que também sempre trabalhei. Nunca deixei de cumprir com meus 
compromissos e nunca fui chamado de vagabundo. Sempre levei esta Casa da melhor 
forma possível. Então, se o senhor trabalhou, parabéns pelo seu trabalho, mas gostaria 
de deixar bem claro que me sinto ofendido quando vossa excelência disse que nunca se 
trabalhou nos últimos anos nesta Casa. Nunca conduzirei as palavras dessa forma. 
Tenho certeza que cumpri com meus compromissos e sempre respeitei regras e normas. 
Vocês representantes da oposição resultam em seis vereadores, são maioria nesta Casa e 
levam isso da forma que querem. Então, não acredito que é justo dizer que nós com 
quatro vereadores nesta Casa estamos levando isso da forma que queremos. Peço-lhe 
desculpas, mas não poderia ficar calado e ouvir dizer que não trabalhei nos últimos 
anos. Então, deixo meu voto de repúdio por suas palavras, porque realmente me senti 
ofendido e tenho certeza que cumpri com meus compromissos.” A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: “Somente para afeito de esclarecimento, nobre colega, 
jamais dirigiria as minhas palavras culpando o passado. Quando digo que essa Câmara 
nunca trabalhou de forma acirrada e competente como foi, não seria em função de 
minha pessoa e sim de termos dez vereadores nesta Casa com vontade de trabalhar e 
produzir. Renovamos a Casa para o bem da população. Renovamos a Casa conforme o 
povo quis. Estamos trabalhando diuturnamente para o bem de nossa população e nossa 
cidade. Então, fica convocada uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira às 
21:30, atendendo a solicitação da nobre vereadora para que assim possamos resolver a 
situação desse assunto que todos já se cansaram em estudar.” DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00123/2009.- Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras providências. Autoria: 
Prefeito Municipal. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR TONINHO 
ORCINI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) 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 segunda votação o Projeto de Lei nº. 134/2009. Aprovado por 
unanimidade em segunda votação. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE EM 1ª E 2ª VOTAÇÕES.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 



dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00138/2009.- Autoriza firmar convênio com a Banda Lira Itapirense. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 138/2009. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 5º) 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: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00344/2009.- Oficiar o Delegado da Polícia Civil de Itapira 
responsável pela Ciretran para que determine à mesma realizar vistorias nos veículos 
diariamente e em local adequado Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro 
de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 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. A seguir, faz uso da 
palavra o vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO : “Acrescentando, senhor 
presidente, não seria somente em relação à puberdade e sim a partir da infância.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
15 de dezembro de 2009. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão 
a Indicação nº 00361/2009.- Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento 
competente a construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil em Barão de 
Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 15 de dezembro de 2009. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00362/2009.- 
Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente a construção de 
uma creche no bairro Antônio Assad Alcici. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
15 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. 


