
ATA DA 2ª Sessão Extraordinária, realizada aos 15 de janeiro de 2010. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário Ad Hoc: CARLOS ALBERTO 
SARTORI; 2º Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora 
Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando 
presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, 
CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS 
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA 
FONSECA, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CAL IDONE 
DOS SANTOS. Licenciado o vereador MAURO ANTONIO MORENO . 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 LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura 
de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) PARECER DE Nº 001/2010 ao Projeto de Lei nº 
01/2010.- 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 001/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Prefeitura Municipal receber, 
mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a 
fundo perdido", 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 janeiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) PARECER DE 
Nº 002/2010 ao Projeto de Lei nº 02/2010.- 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 002/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
Prefeitura Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de 
São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido", 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 janeiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 3º) PARECER DE Nº 003/2010 ao Projeto de Lei nº 03/2010.- 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 003/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo dispender valor para premiação 
do Festival Sertanejo", 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 janeiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 
PARECER DE Nº 004/2010 ao Projeto de Lei nº 05/2010.- 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 005/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.550.000,00", 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 janeiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) PARECER DE Nº 
005/2010 ao Projeto de Lei nº 08/2010 e Emenda Aditiva nº 01/2010.- 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 008/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo, através da Comissão de Carnaval 
conceder ajudas de custo para realização do Carnaval 2010 e dá outras providências", 
bem como à Emenda Aditiva nº 01/09, de autoria do Vereador Cleber Borges, são de 
parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, 
por apresentarem uma Emenda Modificativa, atendendo solicitação da própria 
Secretaria de Educação, e do Vereador Cleber Borges, nos seguintes termos: EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/2010 AO PROJETO DE LEI Nº 08/10 Art. 1º - Altera o inciso 
I e as alíneas "c, d, e, f, g, h" do parágrafo único do Art. 1º, que passarão a constar com 
a seguinte redação: Parágrafo Único - A verba a que alude o "caput" deste artigo não 
poderá ser liberada na pessoa do servidor público municipal, nos termos do artigo 93 da 
LOMI - Lei Orgânica do Município de Itapira. I – R$ 117.500,00 PARA AJUDA DE 
CUSTO: 
a) Alessandro Ninci – Banda do Nheco R$ 11.000,00 
b) Evandro Ap. do Prado – GRES Império do Samba R$ 39.000,00 
c) Osmar Fernandes Galego Jr. – Bloco Amigos do Itapinga R$ 10.000,00 
d) Luis Gustavo Gomes da Costa – Bloco do Interact Club R$ 10.000,00 
e) Marcos Antonio de Souza – Escola de Samba Unidos de Madureira R$ 10.000,00 
f) Regiane Tellini Gomes – Bloco Cor de Rosa Choque R$ 10..00,00 
g)  Luis Marcelo Moreira - Baile do Bairro de Barão A. Nogueira R$ 9.500,00 
h) Fernanda Ap. Pereira da Silva – Baile do Bairro da Ponte Nova R$ 8.500,00 
i) Sebastião Vidal Moreira Neto – Baile do Bairro de Eleutério R$ 9.500,00 

Art. 2º - Altera a redação do parágrafo único do Art. 3º que passará a constar com a 
seguinte redação: " Parágrafo Único - A prestação de contas a que se refere o 
"caput" deste artigo, deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo ao 
conhecimento do Poder Legislativo e do Ministério Público, no prazo de 15 dias, 
conforme estebelece o inciso XIV do Art. 65 da LOMI." 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 janeiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias 
constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. Reiniciada 
a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei 
nº 001/2010.- Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 001/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de janeiro de 2010. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 002/2010.- 
Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. Autoria: Prefeito Municipal. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Projeto de Lei nº. 002/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de janeiro de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 003/2010.- Autoriza o Poder 
Executivo dispender valor para premiação do Festival Sertanejo. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 003/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de janeiro de 2010. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 005/2010.- 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.550.000,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 005/2010. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI : “Estamos mandando na data de hoje em virtude do pedido de recapeamento 
de diversas ruas que solicitamos quando o Sr. Barros Munhoz foi Governador por três 
dias. Tenho em minhas mãos uma planilha com os gastos que se iniciará nos primeiros 
metros da Avenida Mário Covas. Resulta-se em um valor de R$ 430.000,00, incluídos 
os recapeamentos da Rua José Artur Miranda e Francisco de Oliveira Job, trechos 
próximos à Avenida Santa Teresinha. Então, fico feliz por esse fato. Gostaria de 
agradecer a bancada e ao prefeito por acatar o pedido. Esse fato também será para o 
prefeito. Será um dinheiro que o prefeito poderá jogar em outro setor. Estamos 
cooperando. Foi assinado pelos seis vereadores, pois fizemos esse pedido, exigimos e 
estamos cobrando. A verdade é somente uma. Na semana passada cobrei e tenho 
cobrado constantemente essa verba. Então, se algum vereador quiser a planilha, estará à 
disposição. Na planilha constam os valores e todos os serviços que serão realizados no 
trecho da Avenida Mario Covas. É um pedido muito antigo das pessoas residentes no 
bairro do Istor Luppi. Estão todos de parabéns. Estamos iniciando o ano com o pé 



direito. Fico feliz pela concretização desse fato.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: “Se Deus quiser andaremos no presente ano nessas condições, pois quem 
ganhará será o povo.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de janeiro de 2010. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 008/2010 e 
Emendas Modificativa, Substitutiva e Aditiva nº 01/2010..- Autoriza o Poder 
Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajudas de custo para realização 
do Carnaval 2010 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz 
uso da palavra o vereador CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES : “Boa noite senhor 
presidente, membros da Mesa, nobres pares, imprensa e público presente. Em relação ao 
projeto do carnaval, no ano passado o mesmo chegou à esta Casa e foi feito pela minha 
pessoa, com orientação da minha bancada, é claro, uma emenda disciplinando a 
fiscalização da verba distribuída no carnaval. Como sou novo na Casa a referida 
emenda ficou com brechas. O objetivo dessa emenda que estou entrando hoje é 
aprimorar a emenda já feita, votada e aprovado por unanimidade. A emenda dizia o 
seguinte: As agremiações deveriam prestar contas com notas fiscais no prazo de trinta 
dias após os festejos carnavalescos. Acontece que para aprimorar a referida emenda, 
colocamos um prazo para em seguida ser encaminhada as prestações de contas ao Poder 
Executivo e logo em seguida ao Poder Legislativo. Uma das falhas foi em não ter 
colocado um determinado prazo para ser encaminhado ao Poder Legislativo, tanto que a 
prestação de contas chegou à esta Casa em meados de agosto ou setembro do ano 
passado. Olhando a prestação de contas feita pelas agremiações constata-se que contêm 
brechas. Não citarei o nome de nenhuma agremiação, pois não vem ao caso, mas a 
emenda falava em notas fiscais e foi apresentado recibos. Tudo bem em apresentar 
recibos, mas recibos nos valores de R$ 13.000,00 e R$ 8.000,00. Também há recibos 
referente ao pagamento de aluguel no valor de R$ 8.000,00. Então, acredito que fica 
difícil para os legisladores, inclusive para o Poder Executivo, fiscalizar. Trata-se de 
dinheiro público e a nossa competência é fiscalizar o dinheiro público. Baseado na visão 
de aprimorar esse fato, estou melhorando essa emenda no sentido de que a prestação de 
contas, além de ser encaminhada para o Poder Executivo, responsável em fiscalizar, a 
mesma também venha a ser encaminhada no prazo de 15 dias, como diz nossa Lei 
Orgânica, ao Poder Legislativo para que desse modo, como legisladores, possamos 
apreciar. Também seria encaminhada essa prestação de contas ao Ministério Público, 
órgão que realmente tem poder em verificar a autenticidade de notas e se realmente a 
referida verba está sendo bem empregada. Não sou contra a distribuição de verbas para 
o carnaval. Acredito que é necessário distribuir mais verbas. Acredito que devemos 
aumentar a fiscalização para podermos filtrar as pessoas que tomarão conta do dinheiro. 
Existem pessoas com má fé e muitas pessoas bem intencionadas no carnaval. Gostaria 
de parabenizar o Celso pela criação da liga e todos os representantes da mesma. 
Acredito que a liga veio em boa hora. No ano passado, através de emenda, já 
começamos a melhorar a questão do carnaval. Acredito que no presente ano será 
melhor, pois o ano passado deixou a desejar. Gostaria de dizer que em relação à liga, a 



mesma tem que traçar projetos de diretrizes, sentar com o Poder Executivo e Legislativo 
e tomar conta do carnaval para cuidarmos da fiscalização. Então, minha emenda 
somente contêm um intuito, ou seja, de melhorarmos a transparência na prestação de 
contas, qualificação e a profissionalização do carnaval itapirense. Por esse motivo conto 
com o voto de todos os vereadores. Muito obrigado.” Ato contínuo, o vereador Cleber 
Borges solicita a retirada da Emenda Substitutiva nº 01/2010. O Sr. Presidente 
determina que a referida matéria seja retirada do processo de votação. Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 008/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa nº 01/2010 ao Projeto de Lei nº 
08/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a 
Emenda Aditiva nº 01/2010 ao Projeto de Lei nº 08/2010. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADOS O PROJETO DE LEI Nº 08/2010 E AS EMENDAS 
ADITIVA E MODIFICATIVA NºS 01/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de janeiro de 2010. 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. 


