
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de março de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º Secretário "Ad 
Hoc”: CARLOS ALBERTO SARTORI . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LU IS HERMÍNIO 
NICOLAI, MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PA ULO 
ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. Licenciado 
o vereador CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES. Assumiu a vaga o suplente DIMAS 
SALLES ROCHA. Licenciado o vereador DÉCIO DA ROCHA CARVALHO . 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. MARIO DA FONSECA : “Boa noite senhor presidente, nobres 
vereadores, funcionários desta Casa, representantes da imprensa, público presente. Gostaria 
de abordar de forma mais aprofundada a questão da semana retrasada. Essa questão é 
referente ao pedágio, onde o governo do Estado dividirá na rodovia que liga Campinas à Mogi 
Mirim e Campinas à Águas da Prata. Saiu no jornal O Popular do município de Mogi Mirim 
referente a divisão dos referidos pedágios. As pessoas que saem de Itapira, Mogi Mirim e 
Jaguariúna com destino à Campinas pagam R$ 7,90. É a mesma coisa com as pessoas que 
saem de Campinas com destino ao Circuito das Águas. Nas cidades de Águas da Prata, 
Lindóia e Serra Negra o turista recebe um panfleto informando que existem vários caminhos, 
mas o caminho mais seguro e rápido é justamente o caminho por Campinas, Mogi Mirim e 
Itapira. Então, o referido pedágio vem para encarecer a passagem para os itapirenses, 
mogimirianos e principalmente para os moradores do município de Jaguariúna. Na sessão em 
que abordei esse assunto disse para pedirem ao deputado da região. É necessário fazer uma 
gestão via Acalesp para que esse desmembramento não seja feito como o governo do Estado e 
o secretário Mauro Arce vem planejando. Eles planejam colocar o pedágio nas imediações do 
município de Santo Antonio de Posse, onde está localizada a antiga fábrica de sucos. Essa é a 
matéria que o jornal O Popular do município de Mogi Mirim se refere. Vamos instalar o 
pedágio à frente do município de Mogi Mirim ou entre os municípios de Mogi Mirim e Mogi 
Guaçu, porque quem transita entre as duas cidades podem fazer internamente e não será 
necessário passar pelo pedágio. Muito me assusta e indigna constatar na reportagem do jornal 
O Popular que o prefeito de Mogi Mirim vem brigando para que o pedágio seja instalado 
justamente na localidade do município de Santo Antonio de Posse. Então, venho mais uma 
vez à esta tribuna, senhor presidente, pedir a intervenção do deputado Barros Munhoz, 
presidente da Assembléia Legislativa, em benefício de não somente dos cidadãos de Itapira, 
mas em benefício dos cidadãos de Mogi Mirim, Águas de Lindóia, Lindóia e Serra negra, 
para instalarem o pedágio à frente de Mogi Mirim no sentido dos municípios de Mogi Guaçu 
e Estiva Gerbi. Se essa gestão for feita pelo deputado ou pela Acalesp, criada por vossa 
excelência, senhor presidente, os cidadãos itapirenses quando se deslocarem à cidade de 
Campinas pagará somente o pedágio de R$ 5,00 localizado no município de Mogi Mirim e 
depois outro no município de Jaguariúna. Então, vamos usar esse prestígio político e a 
estrutura da Acalesp para que a praça de pedágio não seja instalada onde pretendem. Com isso 
vamos aliviar o bolso dos nossos cidadãos e conterrâneos. Esse ano é político, ou seja, é o 
momento de fazermos essa gestão e conseguirmos. Estou vindo à esta tribuna para fazer esse 
apelo porque alguém deve estar pensando o seguinte: “Isso é para somente daqui há dez 
anos.” Não é. Segundo a matéria do Jornal O Popular do município de Mogi Mirim, o novo 
pedágio deve funcionar em três meses. Então, é muito recente. Logo, senão for feita essa 
gestão e não for usada essa prerrogativa, conseqüentemente a população de Águas de Lindóia 



e Lindóia trocará seis por meia dúzia. Esse é o momento da grande oportunidade. Venho à 
esta tribuna, senhor presidente, porque acredito na Acalesp. Acredito que se juntássemos 
todos os presidentes, conseqüentemente, conseguiremos o benefício para os nossos cidadãos. 
Então, fica registrado esse pedido para que seja feita essa gestão e o referido pedágio não 
venha a desonerar o nosso cidadão e nossos vizinhos conterrâneos. Gostaria de aproveitar esse 
espaço para deixar meu lamento de legislador e parlamentar municipal com o fato ocorrido na 
vizinha cidade de Águas de Lindóia, onde todos os órgãos de imprensa de nosso país 
noticiaram o ocorrido naquela Casa de Leis. Por medidas judiciais se chegou às vias de fato. 
Acredito que extrapolou todos os limites do bom senso, sensatez e racionalidade que deve 
predominar nesse ambiente democrático de debate, ou seja, o poder Legislativo. Divergências 
devem existir. Acredito que ninguém deve pensar de forma igual e unânime. É salutar para a 
democracia que haja essas contrariedades, mas se chegar a um episódio como esse é manchar 
todo o trabalho e o poder que a cada dia busca seu espaço. Não estou falando nesta tribuna 
como a nossa Casa fosse perfeita. Acredito que cometemos erros. Já disse muitas vezes que 
não existe um poder ou uma administração perfeita. Deve existir um amadurecimento e uma 
sensatez. Possuímos nossos erros, mas graças à Deus e ainda bem que no tempo em que estive 
presente nesta Casa, senhor presidente, nunca chegamos perto em relação a esse fato. Então, 
tomara que o ocorrido sirva de exemplo à todas as Câmaras para que não seja realizado de 
uma forma negativa de se atuar em um parlamento. Muito se brigou e muito sangue foi 
derramado em nosso país para que tivéssemos os Legislativos independentes, livres e 
democráticos. Não podemos, de forma alguma, como representantes do povo, desprezar o 
trabalho que foi realizado no passado e desprezar toda uma luta para que atualmente 
pudéssemos debater, discutir, defender, responder e criticar. Isso faz parte da democracia e da 
política, mas a partir do momento em que um fato como esse atinge a posição de destaque 
com atingiu no município de Águas de Lindóia, sendo vinculado na mídia nacional, 
precisamos ficar em alerta e não deixar que isso contamine os demais Legislativos que se 
espalham por nosso país, porque isso somente denegrece a imagem do vereador e acarreta no 
descrédito da classe política de nosso país. Então, senhor presidente e vereadores, fica 
registrado nos anais desta Casa para que isso não ocorra nessa legislatura e não venha ser 
exemplo nas demais cidades de nosso país. Que esse fato seja repudiado por todas as Câmaras 
e nunca mais aconteça fatos como esse. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhor presidente, 
nobres pares, Rádio Clube de Itapira, professores de Educação Física, pais de alunos, público 
presente, motoristas de ambulâncias. É um prazer recebê-los nesta Casa. Voltem sempre à 
esta Casa em busca de seus direitos. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente gostaria de fazer 
uma homenagem para uma pessoa que faleceu recentemente e foi sepultada na data de ontem. 
É uma professora verdadeira, pois amava sua profissão e se dedicava aos alunos. Ontem a Sra. 
Nadéia Figueiredo Boretti foi sepultada no cemitério da Saudade. A mesma era casada com o 
Sr. Esperande Boretti. Foi uma professora de família tradicional, onde por muitos anos 
lecionou na escola Júlio Mesquita. Suas filhas são a Ângela Maura Figueiredo, Nanci 
Figueiredo Boretti e Maria Silvia Boretti Galinzoni. Deixo registrado na ata dessa sessão essa 
homenagem dedicada à professora Nadéia Figueiredo Boretti. Outro assunto que gostaria de 
falar é referente aos funcionários públicos que prestam serviços na zona rural. Os médicos, 
dentistas e professores recebem uma ajuda de custo para se dirigirem à zona rural, enquanto 
outros funcionários que também trabalham em outros cargos como técnico de enfermagem, 
recepcionista e faxineira não recebem esse benefício. Então, acredito que está havendo uma 
desigualdade, pois acredito que a lei é destinada à todos. Todos são funcionários da prefeitura 
e é um direito dos servidores receberem o referido benefício, haja vista que as demais classes 



recebem. Possuímos o princípio da isonomia que é sempre falado nesta Casa. Acredito, nada 
mais justo, que o servidor que se desloca da cidade à zona rural para prestar serviço também 
tem direito. Se existe direito para alguns também deve existir para todos. Então, elaborei uma 
indicação nesse sentido ao prefeito municipal para que o mesmo reveja essa situação, onde o 
servidor está sendo prejudicado. A lei está favorecendo somente alguns. Acredito que é justo 
o servidor receber, pois também se desloca da cidade à zona rural. Deve haver o direito de 
igualdade para todos. Outro assunto é que nossas vias públicas estão muito esburacadas e 
estragadas. Sempre elaboro algumas indicações em relação a isso. As vias que dão acesso à 
Rua Santa Terezinha, bairro do Jardim Guarujá, à Rua Dr. Décio de Queiroz Telles, à Rua 
Ivalt Fernades e Rua Paulo Brigti, estão intransitáveis. Há buracos grandes nessas vias. 
Acredito que a prefeitura precisa averiguar essa parte, haja vista que as pessoas que residem 
nessas ruas pagam seus impostos e nada mais justo que as mesmas recebam o serviço. É feio 
uma cidade esburacada, haja vista que os bairros do Istor Luppi, Humberto Carlos Passarella e 
Nosso Teto encontram-se com muito lixo amontoado. Como que faz em relação à essa 
situação? Devemos trabalhar. É necessário haver limpeza nos bairros. Embora sejam 
moradores que residem em bairros distantes, também possuem seus direitos. Como andamos 
pelas ruas em contato com a população, constatamos a forma que está sendo executado o 
serviço. É necessário haver um carinho especial por nossa cidade. Devemos manter a cidade 
limpa e deixar as ruas em condições de uso, porque fica mais difícil transitar com os carros. 
Quando desviamos de um buraco, conseqüentemente, caímos em outro. Parece-me que 
estamos vivendo em municípios localizados no fim do mapa. Outro assunto é que no final de 
semana passado houve uma reportagem do jornal A Gazeta em relação à uma indicação de 
minha autoria. Essa indicação refere-se à criação de um ambulatório médico destinado ao 
servidor público municipal. O número de servidores afastados é muito grande, enquanto se 
possuirmos um ambulatório com médicos, peritos, assistentes sociais e engenheiros do 
trabalho favorecendo o servidor e buscando um diagnóstico específico, com certeza melhorará 
o trabalho desenvolvido pelo servidor. Com isso os servidores voltarão mais cedo ao trabalho, 
porque atualmente os mesmos não possuem um acompanhamento ideal. Então, a exemplo de 
outras prefeituras, se faz necessário criar um ambulatório médico específico para tratar da 
saúde do servidor público municipal. Em breve estaremos marcando uma audiência pública, 
onde chamaremos os responsáveis médicos, assistentes sociais, engenheiros do trabalho, 
promotor público do trabalho, juiz do trabalho e toda a autarquia que representa o trabalho 
para que desse modo possamos elaborar um fato que contente à todos. O nosso servidor deve 
obter um tratamento adequado para que desse modo o mesmo possa ser reabilitado, o quanto 
antes, ao serviço. Desse modo os servidores estarão trabalhando em benefício de nosso 
município. O número de pessoas afastadas é grande. Acredito que com um tratamento 
adequado os servidores voltarão mais cedo ao trabalho. Outro assunto é que hoje estaremos 
aprovando o pré-vestibular destinado aos alunos carentes de nosso município. O prefeito 
enviou o projeto à esta Casa e com certeza somos favoráveis. O jovem precisa estudar e o 
poder público deve fazer essa parceria. Acredito que a pessoa que não possui oportunidade de 
estudar, fica mais difícil de a mesma ingressar no mercado de trabalho. O referido cursinho 
abrirá muitas portas para os jovens em busca de uma boa faculdade. É isso que queremos, ou 
seja, pessoas instruídas e que futuramente estarão representando o nosso município. Gostaria 
de falar em relação à algumas reclamações. Algumas pessoas me procuraram no local onde 
trabalho e reclamaram do transporte urbano. Os ônibus não oferecem condições ideais para 
circularem na cidade. Várias pessoas reclamaram que é cobrada as passagens, mas não 
recebem um serviço de qualidade. Os ônibus apresentam-se com os vidros quebrados e sem 
assento. Os idosos continuam não podendo ingressar nos ônibus. A lei prevê esse direito, mas 



em nosso município não possuímos esse direito. Como que uma determinada lei vigora e ao 
mesmo tempo não possui eficácia? Elaborei uma lei para o nosso município se adequar, mas a 
prefeitura e a empresa Itajaí não cumprem essa lei. Entrei com uma representação no 
Ministério Público e estou aguardando a decisão. Obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE : “Boa noite senhoras e 
senhores, imprensa, público presente, Rádio Clube, professores de Educação Física, atletas 
amadores, pais de alunos e motoristas de ambulâncias. Em minha opinião, é motivo de muito 
orgulho e satisfação ver esta Casa cheia de cidadãos para prestigiar e acompanhar os trabalhos 
desta noite. Gostaria de parabenizar o nobre colega Ferrarini pelo seu aniversário que 
transcorreu no dia 06 de março. Parabéns, muita saúde, felicidade e muitos anos de vida. 
Gostaria de parabenizar o nobre vereador Mario da Fonseca por suas palavras em relação ao 
pedágio que afetará Itapira e região, e na defesa para que o mesmo não venha onerar a nossa 
população. Gostaria de dizer que a Acalesp foi convidada no dia 24 para a realização do 
seminário que haverá no município de Serra Negra com oito presidentes de entidades 
parecidas, onde também é discutido o assunto que o senhor defende. Já existe um registro de 
nossa autoria na Acalesp. Recebemos uma moção da Câmara Municipal de Mogi Guaçu em 
relação à esse assunto. Estamos encaminhando uma moção parecida para que se tome as 
medidas cabíveis. Sugiro que não somente a situação ou oposição briguem no sentido de 
impedir o referido pedágio, onde principalmente onerará a população de Itapira. Os dez 
vereadores, em conjunto, devem elaborar um requerimento destinado à Secretaria de 
Transportes e à Acalesp para que possamos obter sustentação para defendermos essa situação. 
A união fortalece, faz diferença e é tudo o que esperamos para esta Casa. Na sessão passada 
houve uma discussão em relação ao projeto de subvenção no valor de R$ 120.000,00 que 
auxiliaria a Sociedade Esportiva Itapirense. Peço licença para falar em nome do grupo. O 
grupo não é, de forma alguma, contrário à Sociedade Esportiva Itapirense. Particularmente 
possuo uma placa de apoio e patrocínio à Sociedade Esportiva Itapirense. Falei na sessão 
passada e gostaria de repetir que a cidade de Itapira necessita de outras situações. Percebemos 
que há problemas no lixo, transporte urbano, Saúde e na zona rural. Existem muitos outros 
problemas que é de conhecimento da população de Itapira. Então, é meio contraditório esta 
Casa aprovar uma verba destinada a um time profissional, apesar de alegarem que seria 
destinado ao time de base, mas em nome do grupo falo que não dá para aprovarmos uma 
situação dessas com toda a estrutura negativa que infelizmente a nossa cidade atravessa. Não 
constatamos a evolução do distrito industrial. Há seis anos, infelizmente, não criamos nenhum 
emprego em nosso município. É muito pelo contrário, pois houve desemprego. Sugiro que o 
Poder Executivo mude seu foco. Na sessão passada houve uma solicitação do nobre vereador 
Ferrarini sugerindo a contratação de um Secretário de Desenvolvimento para buscar indústrias 
para o nosso município. A Etec é uma realidade, mas infelizmente ainda não está pronta. 
Dentro de meses a Etec será concretizada. A Etec chamará indústrias, pois é impossível 
sugerir para uma determinada indústria se instalar em nosso município se ao menos não 
oferecermos o mínimo necessário, ou seja, mão-de-obra adequada. Atualmente, felizmente, 
podemos bater no peito e dizer que possuímos uma Etec que fornecerá mão-de-obra 
especializada para as indústrias atuais e futuras que se instalarão em nosso município... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Vossa excelência falou em relação ao projeto 
da Esportiva, mas gostaria de salientar que em relação à verba no valor de R$ 50.000,00 ainda 
continua em pé... Continuando o orador: Gostaria de solicitar para colocarem o cd da ata. 
Em diálogo com o nosso jurídico, amanhã encaminharemos ao prefeito a nossa vontade de 
ceder R$ 50.000,00 do orçamento da Câmara Municipal destinada ao esporte amador de nosso 
município. Essa vontade deve ser acatada pelo Sr. prefeito municipal e o mesmo deve enviar à 



esta Casa um projeto para que seja definitivamente oficializada a verba. Então, vocês podem 
contar com pelo menos R$ 50.000,00 da Câmara Municipal. Esse dinheiro não é de direito da 
Câmara Municipal, pois não manuseamos verba. Quem é responsável de executar esse tipo de 
serviço é o Poder Executivo e o prefeito municipal. Entendemos a gravidade da situação e 
valorizamos os atletas da cidade de Itapira. Temos o prazer de ceder parte de nosso orçamento 
para que a verba seja destinada ao atletismo de nosso município. Se deus quiser, com esse ato, 
poderemos ficar orgulhosos com alguns atletas. Na sessão passada disse que possuímos como 
exemplo o Paulinho Teté, Valdir Barbanti, Ortoloss dentre outros. Itapira sempre foi berço do 
atletismo nacional. Há muito tempo, infelizmente, nada é feito no sentido de desenvolver essa 
situação em nosso município. Solicito e sugiro que a Prefeitura Municipal, através da 
consciência do prefeito Toninho Bellini, conduza de forma efetiva o atletismo amador de 
nossa cidade. Outro assunto é em relação à questão da dengue, pois os casos estão ficando 
freqüentes em nosso município e muito pouco está sendo feito no sentido de prevenção. Na 
rua XV de Novembro há um foco, segundo moradores da região. Alguns dizem que o foco 
está concentrado na antiga fábrica dos irmãos Nogueira. Sugiro que a Prefeitura Municipal se 
desloque, através do departamento competente, à referida indústria e constate se realmente é 
isso que está acontecendo, haja vista que as imediações da Rua da Penha, Vila Kennedy e XV 
de Novembro possuem casos já constatados. Boa noite à todos e muito obrigado.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Gostaria de cumprimentar à todos em nome 
de todas as mulheres presentes neste plenário pela data especial de ontem, ou seja, dia das 
mulheres. Vocês merecem aplausos, carinho e dedicação pelo trabalho, empenho e luta que 
vocês desenvolvem. Vocês mulheres são batalhadoras. Vocês não deixam a peteca cair no 
trabalho e em suas casas. As mulheres sempre são dedicadas nesse sentido. Então, em nome 
de todas vocês gostaria de cumprimentar à todos que estão nos assistindo e ouvindo. O 
vereador Mario disse em relação ao pedágio. Acredito que o nobre vereador tem direito. É 
uma abertura que o governador está fazendo. Esse assunto é uma luta do município de 
Jaguariúna. O pessoal da região metropolitana de Campinas batalhou e lutou para que se 
dividisse o pedágio de Campinas. A praça do pedágio não sairá do local e cobrará a metade do 
preço. Acredito que é válido a nossa luta. Devemos lutar a partir desse momento. Acredito 
que não é justo a população do município de Mogi Mirim e Mogi Guaçu viajarem uma 
determinada distância e o município de Jaguariúna ficar muito perto do pedágio. Acontece a 
mesma situação conosco. Acredito que se lutarmos também conseguiremos uma abertura no 
pedágio de Mogi Mirim. Há um estudo que pretende trazer o pedágio até nós e que o mesmo 
seja dividido por R$ 2,50. Essa situação favoreceria a população de Itapira. Então, acredito 
que devemos nos reunirmos na Acalesp para discutirmos esse assunto. Devemos solicitar do 
deputado para que seja dividida a tarifa do pedágio de Mogi Mirim. Estava programado para 
ser o asfalto de Itapira à Mogi Mirim. Essa situação não sairá? Por que não sairá? Porque a 
empresa já entrou na justiça e conseqüentemente foi barrado. Não existe essa possibilidade. É 
uma luta constante. Onde algumas pessoas constatarem que há uma vazão, com certeza 
lutarão por isso. Se formos para o município de Mogi Guaçu não conseguiremos transitar pelo 
fato de haver muitos caminhões que estão fugindo dos pedágios. Não adianta arrumar as 
estradas, pois na localidade passa caminhões de 70 mil quilos. É uma vicinal que não está 
preparada para isso, onde causa muito transtorno para nossos universitários que estudam em 
outros municípios. Acompanhamos essa luta, mas compensa a volta dos caminhões por aquela 
localidade. Então, é válida a luta de vossa excelência. Acredito que devemos lutar em relação 
a esse assunto, pois estamos nesta Casa para isso. O vereador citou o nosso nome sobre o 
problema da subvenção no valor de R$ 120.000,00 destinado à Esportiva. Todos sabem que 



não sou contra, pois gosto da Esportiva. Sou amante do esporte e sempre fui. Sou torcedor, 
mas acredito que o referido projeto veio à esta Casa em um momento difícil. Em relação aos 
funcionários da ambulância, a prefeitura está cortando as horas extras. Baseado nessa 
situação, como disponibilizaremos R$ 120.000,00 à Esportiva? É muito difícil. Outro 
problema é em relação aos universitários, pois foi retirado R$ 300.000,00. Muitos 
universitários me procuraram em minha casa, pois meu filho também faz faculdade. Os 
amigos de meu filho foram à minha casa para me cobrar em relação a esse assunto. Elogiaram 
o vereador Cleber Borges. Hoje ele está pelo fato de estar com dengue. O Cleber como o 
vereador Ferrarini lutaram em relação às mensalidades das faculdades. Há universitário que 
ganhou R$ 250,00 ou R$ 117,00 de desconto. Elogiaram o vereador Cleber na faculdade de 
pinhal. Então, esse assunto é muito difícil. Não somos contra de maneira nenhuma. O futebol 
profissional deve ser patrocinado pelas empresas. Assisti ao jogo do Penapolense e o prefeito 
disse o seguinte: “Estou presente como torcedor e incentivador do Penapolense. De maneira 
nenhuma o poder público deve disponibilizar dinheiro a um time profissional.” Os nossos 
times amadores tem nos cobrado muito, pois no ano passado não receberam nada. É isso que 
devemos entender. É um momento que não devemos acatar esse projeto. É um momento 
muito difícil de a Câmara ceder esse tipo de voto nesse sentido. Há empresas que patrocinam 
os times profissionais. Acredito que devemos buscar em relação à esse assunto. A televisão 
está destacando as empresas que estão patrocinando os times profissionais. Seria um incentivo 
às empresas de Itapira aplicar nos times profissionais. Lembro-me dos Irmãos Nogueira. A 
empresa dos Irmãos Nogueira bancava o time do Itapirense diretamente no sentido de 
organizar os times de nosso município. Não sou contra, pois sou torcedor. Torço pelo time da 
Esportiva progredir para que a população possa assistir. Gostaria de agradecer à todos vocês e 
dizer que não sou contra. Parabéns à todas mulheres de nosso município. Obrigado à todos.” 
A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns, nobre vereador Toninho, pela lembrança 
da data do dia das mulheres. Gostaria de homenagear a nossa colega Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos como mulher em nossa Casa. Parabéns.” Esgotado o tempo regimental 
do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A 
seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador MAURO ANTONIO MORENO , para que 
da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata 
da 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2010. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 
2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 
secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. 2º) 
REQUERIMENTO Nº. 0027/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, 
encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PL, Sr. DIMAS 
SALLES ROCHA , o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 0027/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
4º) RELATÓRIO Nº. 003/2010.- Prestação de contas apresentada em Audiência Pública no 
dia 25 de fevereiro de 2010, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao 4º Trimestre de 2009. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 
DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) RELATÓRIO Nº. 004/2010.- Prestação de contas pelo 
Poder Executivo, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2009, apresentada em audiência 



pública no dia 25 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de 
Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 33/2010 ao 
Projeto de Decreto de Lei nº 01/2010. - A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 
nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado Dr. EURÍPEDES 
HUMBERTO HIGINO DOS REIS, apresentado nesta Comissão pelos nobres vereadores 
Carlos Alberto Sartori e Paulo Roberto Andrade, com a finalidade de apresentação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 01/2010, concedendo o Título de Cidadão Itapirense ao ilustre 
homenageado. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de 
tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos destacáveis 
serviços prestados pelo homenageado ao renomado Medium Chico Xavier, proporcionando 
momentos de tranqüilidade para que os dons mediúnicos de Chico Xavier pudessem ser os 
mais saudáveis possíveis, tomando cuidado para que o sono tivesse a duração necessária, 
alimentação saudável e ainda zelava pela segurança pessoal, em virtude das inúmeras pessoas 
que o médium recebia em sua casa. Dr. Eurípedes Humberto Higino dos Reais, o filho de 
coração de Francisco Cândido Xavier, nasceu na cidade de Ituiutaba - MG, e no ano de 2008, 
tornou-se cidadão uberabense. Exerceu a profissão de cirurgião dentista por mais de 30 anos e 
após sua merecida aposentadoria, fez pós-graduação em Gestão Empresarial, onde o tema de 
sua Monografia foi "Chico Xavier o empresário de Deus", e por sugestão de seus tutores a 
monografia transformou-se num belo livro já tendo sua primeira edição esgotada. O Dr. 
Eurípedes merece a homenagem indicada, por tudo que fez pelo grande médium Chico Xavier 
e continua fazendo para a comunidade espírita, portanto, nada mais justo, que conceder ao 
homenageado o Título de Cidadão Itapirense. Seu currículum que fica fazendo parte do 
presente processo, o credência a receber a homenagem proposta.  Por todo exposto que da 
Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/2010. É este o Parecer. Itapira, aos 05 de março de 2010. Autoria: 
COMISSÃO DE ÉTICA. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
 março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 001/2010.- Em que os Srs. Vereadores Carlos Alberto Sartori e Paulo Roberto 
Andrade submetem à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo senhor Eurípedes Humberto Higino 
dos Reis. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
Comissão Permanente da Casa exare parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 
01/2010 e que a matéria seja encaminhada à ordem do Dia de Hoje para que seja submetida ao 
processo de discussão e votação. 11º) Projeto de Lei nº. 0026/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei nº 
4444/09, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de 
São Paulo, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 0027/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza 
a cessão de imóvel em comodato à entidade Jovem em Ação Conquistando seu Espaço. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 
0028/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 



30.000,00 DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja enviada às Comissões Permanentes, e que venha ao processo de 
discussão e votação na Ordem do Dia de hoje. 14º) EMENDA ADITIVA Nº 01/2010 AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2010 .Dá nova redação ao atual Artigo 6º, e 
acrescenta-se o Artigo 7º ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2010, que "Extingue, 
transforma e altera carga horário de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal". 
Art. 1º - O Atual Art. 6º passará a constar com a seguinte redação: "Art. 6º - Altera a 
redação do caput do Art. 176, e acrescentam-se os §§ 3º e 4º, da Lei nº 1056, de 31 de 
maio de 1972, que passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 176 - O Órgão de 
Perícia oficial da Administração Pública será constituído por uma junta Médica, 
integrada por 3 (três) profissionais habilitados, por 1 (um) Engenheiro do Trabalho e 1 
(um) Assistente Social, que serão nomeados de acordo com os §§ 3º e 4º". ...§ 1º - ...§ 2º - 
...§ 3º - A Junta Médica a que alude o caput deste artigo será integrada por um médico 
indicado pela Administração Pública, outro pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Itapira e um terceiro, recrutado na rede pública básica de saúde". ...§ 4º - 
A Administração Pública indicará para compor o Órgão de Perícia Oficial, juntamente 
com a Junta Médica, o Engenheiro do Trabalho e o Assistente Social. Art. 2º - 
Acrescenta-se o Art. 7º, com a seguinte redação: "Art. 7º - Esta Lei Complementar entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário." SS., 
Vereador Antonio Caio, aos 09 de março de 2010. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a sessão seja suspensa 
com a finalidade de as comissões competentes exararem parecer ao bojo do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2010 e ao bojo do Projeto de Lei nº 28/2010. (Suspensa). 
Reiniciada a sessão após verificação de quorum o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para 
que faça a leitura dos seguintes Pareceres. 15º) PARECER DE Nº 032/2010 ao Projeto de 
Lei nº 21/2010.- 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 021/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com escolas do Município, para ministrar curso extensivo preparatório para vestibulares para 
alunos que concluam o ensino médio em escolas públicas deste Município", opinaram 
favoravelmente, 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 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 16º) PARECER DE Nº 34/2010 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2010.- 
As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/2010, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Sartori e Paulo 
Roberto Andrade, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
renomado dentista Eurípedes Humberto Higino dos Reis" são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 



Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de 
Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade espírita. Pela aprovação, pois, 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 09 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) PARECER DE Nº 035/2010 ao Projeto de Lei nº 
28/2010.- 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 028/2010, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
30.000,00", opinaram favoravelmente, 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 09 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Instante que o Vereador Mario da Fonseca requer e a 
Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 
indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 18º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0046/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Bueno. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0047/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Antônio Rodrigues de 
Siqueira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Everton Augusto Egídio. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0049/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldomiro Bueno Lourenço. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco 
Carlos Mendes. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Manoelina Vicente Ferrarezo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0052/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nadéia Figueiredo Boretti. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Durvalina 
Franco de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. 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. 26º) Requerimento nº. 0028/2010.- 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 do Sr. Prefeito Municipal sobre as 
comissões existentes no âmbito da municipalidade. 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", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 
0061/2010.- Sugere denominar-se logradouro público de Odette Rosette Bologna. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) 
Indicação nº. 0062/2010.- Sugere medidas que permitam a restauração do Cristo Redentor 
situado na Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador Carlos Alberto 
Sartori solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 0063/2010.- Sugere recuperação da 
Rua José Ivalt Fernandes no distrito industrial Carlos Yonezawa. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 
0064/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Defesa Social, 
designar a presença de um Guarda Municipal nos velórios da Saudade e da Paz quando 
houver a presença de pessoas nos locais durante a noite. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Indicação nº. 0065/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito conceder ajuda de custo aos funcionários públicos municipais que 
atuam na zona rural de Itapira, como já feito com determinadas categorias profissionais. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
32º) Indicação nº. 0066/2010.- Sugere construção de quadra poliesportiva na EMEF Wilma 
Toledo Barros Munhoz. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 0067/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 
departamento competente a instalação de pontos de iluminação ao redor do Campo Vitório 
Sartorelli, no bairro dos Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) 1º Fórum de Debate Contra a Violência.- 
Ocorrerá dia 27/03 às 8:30 horas na Associação Comercial. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
35º) CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA .- Convite para participar do 54º 
Congresso Estadual de municípios que será realizado nos dias 22 a 26 de março de 2010 no 
centro de convenções Circuito das Águas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) CÂMARA 
MUNICIPAL DE AMPARO .- Requer apoio ao projeto de lei nº 5476 do deputado Marcelo 
Teixeira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) BANDA LIRA ITAPIRENSE .- Relatório de 
atividades dos meses de janeiro, fevereiro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) CAIXA 



ECONÔMICA FEDERAL.- Para conhecimento e providências cabíveis, notificamos o 
desembolso dos recursos financeiros no valor de R$ 100.197,40 destinados ao mutuário 
prefeitura municipal de Itapira e interveniente promotor SAAE referente à parcela do contrato 
de empréstimo do FGTS nº 0242.180-83, âmbito do programa Saneamento para todos, 
destinados á implantação de programa de redução de perdas físicas. Autoria: Marcio Antonio 
de Paula Capato. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 
Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da 
Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA =  1º) Em única 
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2010.- Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo senhor Eurípedes Humberto Higino dos Reis. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. Paulo Roberto Andrade A seguir, o vereador Mauro Antonio 
Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensada o regime de 
votação secreta e que o projeto seja submetido ao processo de votação nominal e aberto. Ato 
contínuo, o vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade para que não 
haja votação e que o referido projeto de Decreto Legislativo seja aclamado aprovado pelos 
vereadores da Casa. Diante dos requerimentos verbais aprovados pelo plenário, o Sr. 
Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010. DESPACHO: 
APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 01/2010.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos  09 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0010/2010.- Autoriza subvenção à Sociedade Esportiva 
Itapirense, no exercício de 2010. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Chegou à Ordem do Dia o projeto que concede 
subvenção no valor de R$ 120.000,00 à Sociedade Esportiva Itapirense. Como já me 
pronunciei nesta Casa sobre esse projeto, volto a repetir que não é o primeiro ano e nem a 
primeira vez que esse projeto vem à esta Casa com esse mesmo valor. Esse projeto já esteve 
nesta Casa no ano passado com esses mesmos vereadores que estão presentes, onde foi 
aprovado por unanimidade. Ressalto ainda que no ano passado estávamos vivendo uma crise 
mundial dez vezes pior e mesmo assim o referido projeto foi aprovado nesta Casa. Hoje 
alguns usam argumentos dizendo o seguinte: “Olhem o caos que o município se encontra. 
Como disponibilizaremos R$ 120.000,00 à Esportiva?” Gostaria, antes de adentrar no mérito 
desta questão, de esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é que esses R$ 120.000,00 não 
pode ser por lei destinado ao time profissional. O time profissional sempre se sustentou, desde 
sua criação, com recursos da iniciativa privada. Todos sabem e não vou esconder da paixão do 
prefeito pelo time de futebol, inclusive foi promessa de campanha do mesmo que se eleito 
reativaria o futebol profissional do município. O prefeito conseguiu reativar. Foi atrás das 
empresas como torcedor e idealista pedir dinheiro para o futebol. Feliz foi o professor que 
está presente nesta Casa na data de hoje. Não vou citar o nome dessa pessoa porque a mesma 
não pode se manifestar. Essa pessoa disse o seguinte: “Compreendemos que a subvenção ao 
futebol seja prioridade. O que queremos é que simplesmente olhem mais para a nossa 
modalidade.” Em momento algum, os professores vieram à esta Casa para dizer que não 
aceitariam a subvenção para a Esportiva. Eles somente vieram à esta Casa no seguinte 
sentido: “Olhem para nós com pouco mais de carinho, nem que seja para atender todas as 
modalidades com o mesmo valor.” Puxa, mas somente em Itapira que acontece esse tipo de 
coisa? Não é. Todos os professores presentes sabem que o futebol é uma paixão nacional. O 
futebol demanda um número maior de atletas. Cada equipe é composta de onze titulares mais 
os reservas. Então, gostaria de esclarecer e deixar bem claro nesta Casa que a verba de R$ 



120.000,00 é destinada à equipe mirim, ou seja, às categorias de base da Sociedade Esportiva 
Itapirense e não ao time profissional. Todo mês, desde que esta Casa passou à aprovar a 
subvenção à Esportiva, o senhor prefeito não deixou um único mês de enviar a prestação de 
contas à esta Casa. Todo mês era lido nos ofícios a prestação de contas enviada pelo senhor 
prefeito. Atualmente o projeto não será aprovado porque nesse momento há outras coisas que 
tem prioridade de investimento. Os outros anos não tinham, mas a partir de agora tem. Com se 
investir na categoria de base da Sociedade Esportiva fosse jogar dinheiro fora. Itapira quando 
não tinha time profissional, todos se lembram que foi um longo período, também não possuía 
categoria de base a as crianças não possuíam a mesma vontade de serem jogadores de futebol, 
ou melhor, todos tiveram essa vontade. Quem nunca quis ser jogador de futebol profissional 
quando criança? Todo menino que nasceu nesse país teve vontade de ser jogador de futebol 
profissional e quis treinar nas escolinhas de nossa cidade. Está em minhas mãos o relatório 
que foi enviado pelo diretor de Esportes descrevendo todas as atividades da categoria de base 
da Sociedade Esportiva Itapirense. São oito categorias de base, ou seja, são trezentos jovens 
atendidos com essa verba de R$ 120.000,00. São jovens que sonham serem jogadores de 
futebol. Eles recebem o uniforme, a refeição, o pagamento da Federação, o transporte para 
jogarem a copa Cristóvinho e Mauro Silva através dessa verba. Se essa verba não for 
aprovada, conseqüentemente, acabará todos esses benefícios. A partir desse momento não 
haverá verba para a Esportiva e a categoria de base. As crianças que hoje ocupam seu tempo 
treinando nas categorias de base da Sociedade Esportiva vão estar na rua a mercê dos 
traficantes e dos bandidos. Podem-me dizer o seguinte: “Nossa, que drama!” Não é drama. 
Abram os jornais ou conversem com os guardas municipais de nosso município. Vocês 
constatarão quem são menores que os guardas municipais prendem no tráfico de drogas. É o 
menor que é preso. Então, hoje gostaria, na qualidade de líder e em minha função de vir à esta 
tribuna para defender os projetos de autoria do senhor prefeito municipal, de dizer que se o 
projeto for rejeitado, conseqüentemente, será extinguido as categorias de base da Sociedade 
Esportiva Itapirense. Toda vez esta Casa concedeu essa subvenção e nem por esse fato a 
prefeitura deixou de pagar os servidores ou fornecedores. No ano passado presenciamos uma 
crise, onde se atrasou algumas coisas e há algumas pendências atualmente, mas com certeza 
será pago. Há um professor, ninguém nesta Casa sabe quem é, que treina essas categorias de 
base e é pago com esse dinheiro. Não me lembro o nome dessa pessoa, mas esse professor é 
requisitado todos os anos e meses por outras equipes devido ao brilhante trabalho que o 
mesmo desenvolve. Esse professor já trabalhou no Japão e em muitos outros lugares. Hoje 
poderíamos dizer o seguinte para o prefeito: “Prefeito, a oposição não votará e o projeto não 
passará. Vamos encher o plenário com a criançada da Esportiva e seus pais para pressionar.” 
Não. Na semana passada conversei com o prefeito, quando já antevia a situação complicada 
desse projeto. O prefeito foi sereno e disse o seguinte: “Olha Mario, a nossa parte estamos 
fazendo. Reconheço o nosso erro com o esporte amador.” Já disse que nenhuma 
administração é perfeita e falhas existem. Os professores suam a camisa e fazem das tripas o 
coração, mas mesmo assim continuam revelando atletas em nosso município. A prefeitura, 
atualmente, fornece isotônico e custeia a maioria das viagens. A prefeitura fez tudo o que 
podia para o esporte amador. Há uma discrepância? Sim e ninguém negará isso, mas aos 
poucos vamos corrigindo. Então, nobres colegas, senhores vereadores, senhor presidente, o 
vereador Décio da Rocha Carvalho não veio na sessão de hoje. Por que ele não veio? O 
vereador é favorável ao projeto, mas não sei o porquê que o mesmo não veio na sessão de 
hoje. O vereador disse a mim e ao vereador Mino que vota favorável e não contra a Esportiva. 
Coincidentemente o nobre vereador não apareceu. Então, as prestações de contas estão nesta 
Casa. As categorias de base estão treinando e todos podem averiguar esse fato. O futebol 



profissional não recebe essa verba. O futebol profissional é da iniciativa privada. Então, esta 
Casa decidirá o que será das duzentas crianças na faixa etária entre 17 à 19 anos que são 
distribuídas em oito categorias. Há uma comissão técnica de três professores e dois técnicos. 
Na parte social os técnicos acompanham as notas dos atletas, pois existem competições 
realizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Então, o jovem além de treinar 
possui um acompanhamento escolar. É cobrado dos alunos esse fator. É um projeto social que 
com a ausência dessa verba não continuará. Entendo os professores que estavam presentes na 
semana passada nesta Casa. Gostaria de frisar que em momento algum os professores pediram 
para rejeitar a verba que seria destinada à Esportiva. É muito pelo contrário, pois os 
professores sempre pediram um pouco mais de atenção e verba. Se votarmos contra a 
Esportiva, acredito que também devemos votar contra em relação à verba do esporte amador, 
pois entendo que se relaciona ao esporte do mesmo modo. É esporte do mesmo jeito ou serão 
dois pesos e duas medidas. Então, votarei favorável ao projeto. Aqui estão as fotos da 
categoria de base e dos campeonatos que disputaram. Todo o trabalho que foi feito está aqui. 
Se alguém quiser verificar deixarei à disposição. Alguém pode dizer o seguinte: “É necessário 
investir na Saúde.” Acredito que esporte é saúde. A criança que pratica esporte, dificilmente 
freqüenta um hospital. Disse para a imprensa que acreditava que o referido projeto seria 
aprovado. Não vamos deixar as questões políticas sobreporem o interesse público. Conto com 
a acolhida de todos os nobres pares pela aprovação desse projeto de lei para a continuidade 
das categorias de base da Sociedade Esportiva Itapirense. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa 
noite senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, público presente. Vim à esta 
tribuna para fazer um pedido antes de começarmos com acusações que não nos levarão à 
nada, pois acredito que não é essa a intenção e o motivo. Não sou expert no assunto, mas os 
professores de Educação Física estão presentes e se pairar alguma dúvida, cabe a nós 
vereadores pedirmos vistas ao projeto. A informação que me chegou foi a seguinte: As 
categorias de base são inscritas na Federação. Se a Esportiva for rebaixada ou não 
classificar-se entre os oito times, conseqüentemente, será obrigada a colocar um time para 
participar da Copa São Paulo ou continuar qualquer outra atividade relacionada a Federação 
Paulista, cujo os elementos da categoria de base serão inscritos pela Federação, onde pagarão 
uma taxa mensal. Não é isso professor? Então, olhem o que acorrerá. O presidente desta Casa 
disse que houve uma má colocação relacionado no dinheiro destinado à Esportiva. Gostaria de 
deixar bem claro que a verba não é destinada para o time da Esportiva. Esse valor é 
aproximadamente R$ 9.000,00 por mês durante o ano. A Esportiva é mantida em torno de R$ 
70.000,00 e R$ 80.000,00 que são arrecadados mensalmente através de patrocinadores. Se 
acontecer da verba não ser aprovada, no próximo ano a Esportiva não poderá disputar o 
campeonato. A categoria de base e a principal não disputarão o campeonato, porque 
deixaremos de pagar a Federação. É obrigatório o vínculo do esporte amador com o esporte 
profissional. Está havendo um grande equívoco. Para que um vereador não acuse o outro, 
devemos prestar a atenção nas palavras do nobre vereador Mario. O meu pedido seria o 
seguinte: Se houver dúvidas e quiserem mudar alguma coisa no referido projeto, não vamos 
cometer um grande erro, pois depois que o projeto for rejeitado, conseqüentemente, a matéria 
não poderá retornar à pauta. Em torno de trezentos jovens ficarão sem condições de participar 
dos campeonatos e o time da Esportiva perderá sua condição de time federado. Então, não 
vamos confundir as coisas. O presidente desta Casa disponibilizou R$ 50.000,00 para o 
esporte amador. Então, com certeza o atletismo de Itapira terá R$ 80.000,00. Vamos deixar 
bem claro esse fato. Ainda bem que a Rádio Clube está presente, pois existe a preocupação de 
muitas pessoas serem cobradas nas ruas. O dinheiro não é destinado para o time principal da 



Esportiva. Vamos causar um dano irreversível ao esporte amador de Itapira. Os jogadores 
possuem contrato. Cada jogador possui um contrato pessoal com a Esportiva. Existe um teto 
de pagamento e tudo isso é feito com os patrocinadores. Já saiu na imprensa que o 
ex-presidente abandonou o time e não dará mais R$ 20.000,00. É mentira, pois o treinador 
possui um contrato para ser cumprido. Se as empresas Cremasco, Nogueira ou qualquer outra 
possuir um contrato para disponibilizar R$ 5.000,00 para a equipe, será necessário cumprir. 
Não adianta afirmarem que está faltando R$ 20.000,00 do ex-presidente e por esse motivo o 
prefeito estaria fazendo uma jogada para pegar dinheiro para a Esportiva. Não é nada disso. O 
dinheiro é para a Federação do esporte amador de Itapira. Então, o meu pedido é destinado à 
todos os vereadores, independente de oposição ou situação. Se não houver certeza do que está 
acontecendo, ainda temos a possibilidade de pedir vistas ao projeto. Não vamos colocar as 
mãos pela cabeça, pois futuramente não terá como voltar atrás. Tenho certeza que muitos 
jovens de Itapira serão prejudicados por causa dessa verba no valor de R$ 120.000,00. Não 
gostaria de culpar, debater e desmerecer ninguém. Procurei me informar e as coisas não estão 
bem esclarecidas. Muitos vereadores não têm certeza do que está acontecendo. Já disse e 
repito que a verba no valor de R$ 120.000,00 não é destinada para os jogadores e para o 
técnico do time principal. Gostaria que esse assunto ficasse bem claro. Será disponibilizado 
em torno de R$ 9.000,00 à R$ 10.000,00 por mês para o esporte amador. Há trezentas 
crianças que possuem compromisso com a Federação Paulista de Futebol. Foi pago um 
grande valor há dois anos para a Federação Paulista. Se não me engano os patrocinadores 
tiveram que pagar R$ 600.000,00 para o time profissional ser federado e mais R$ 200.000,00 
para o esporte amador. É um absurdo, mas a federação cobra esse valor de todos os times que 
fazem parte da Federação Paulista de Futebol. Então, o equívoco é grande e se houver 
dúvidas, por favor, não votem o projeto. Seria esse o meu pedido. Muito obrigado à todos.” A 
seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, 
público presente, funcionários desta Casa, imprensa. Gostaria de cumprimentar a Cristina em 
nome de todas as mulheres presentes pelo Dia Internacional das Mulher. Sinto muito, mas 
acredito que possuo um espírito e uma alma beligerante. Então, Mino, me perdoe, pois se 
você queria que não houvesse nenhum enfrentamento, lamento, pois a partir de agora 
colocarei os pingos nos “i i”. Se ninguém possui coragem de dizer o que deve ser dito nesta 
tribuna, minha pessoa se encarregará de dizer. Vocês me desculpem, porque não é possível 
que as pessoas falem batata em um determinado dia e no dia seguinte falem melancia. Isso 
não é possível. A discussão na semana passada residia no seguinte fato: Disponibilizaremos o 
dinheiro à Esportiva e o restante das modalidades do esporte amador ficará vendo navios. 
Estou certa ou errada? Não era isso que estávamos discutindo nesta Casa? O presidente desta 
Casa disse que disponibilizaria R$ 50.000,00 através de um projeto e o prefeito 
disponibilizaria mais R$ 30.000,00. Se o projeto fosse aprovado viria mais R$ 10.000,00 para 
outras modalidades. É isso ou não? Houve vereador que disse que o esporte não é tão 
importante e sim a Saúde. Em minha opinião, tudo é importante. Alguns falam que não 
adianta falar no passado. Acredito que devemos sim, pois um povo sem passado é um povo 
sem história. Vou refrescar a memória de cada um de vocês presentes. A saúde é importante, 
pois somente um débil mental para acreditar que o setor da Saúde não é importante. Outrora 
se gastava 15% e atualmente é gasto 22% com a Saúde. Não dá? Realmente não dá. Os 
funcionários da Saúde estão sem receber hora extra? Havia uma determinação que não 
deveriam receber. Não sei se puderam cumprir essa determinação, porque as vezes possuímos 
uma demanda e mesmo tendo a determinação os funcionários ficam sem receber. Não estou 
defendendo que os senhores não devem receber hora extra. Se o cobertor é curto, vamos tentar 



acolher a todos da melhor maneira possível. Em tempos, outrora, venderam o S.A.A.E. e 
disponibilizaram R$ 200.000,00 para mudarem a antena da Rádio. Os vereadores presentes 
votarão contra o esporte amador na data de hoje, mas já foram favoráveis em relação a isso. 
Os funcionários recebiam o pagamento atrasado e muitas vezes necessitavam fazer 
empréstimos para receberem o 13º atrasado. Então, não me venham dizer que não temos 
dinheiro atualmente e somente por esse motivo não aprovarão esse projeto. Vamos ser claros. 
Quem disse na semana passada que o esporte amador é importante devia vir à esta tribuna 
para defender e não dizer que atualmente é a Saúde que é importante. Então, vou falar de 
acordo com a platéia presente, meus senhores? Não vou fazer isso. Para finalizar gostaria de 
dizer que sou o tipo de pessoa que sempre lutei um bom combate. Cabe a população 
questionar o vereador Zé Branco pelo fato de o mesmo estar ausente na sessão de hoje. Até 
que o nobre vereador Zé Branco prove que estava internado em estado terminal e gravíssimo, 
considerarei que o mesmo fugiu da raia. Eu nunca irei fazer esse tipo de coisa em minha vida. 
Chegou um assunto em meus ouvidos e lamento à todos, pois falarei. As coisas devem ser 
ditas nesta Casa. A questão de a oposição votar contra a Esportiva, resvalou a mesma. Esse 
fato virou moeda de troca. Um funcionário saiu do lugar onde estava para ficar no lugar em 
que se encontrava. Se isso acontecesse votariam a favor do projeto, entenderam? Então, 
vamos começar a falar o que é certo nesta Casa, pois lamentavelmente é isso. Eles não estão 
preocupados com o esporte amador, com vocês ou com ninguém, pois virou moeda de troca. 
É lamentável, mas essa é a realidade. Então, meus senhores, vamos começar a colocar os 
pingos nos “i i”. Depois que eu disse tudo isso, espero que alguém venha à esta tribuna para 
falar e defender o indefensável. Como partidos políticos organizados devemos dar nomes aos 
bois quando realizamos alguma coisa, pois não devemos soltar panfletos ordinários nas ruas 
sem assinatura. Os partidos devem assinar quando distribuírem panfletos nas ruas. Quando 
soltamos panfletos com a cara de cada pessoa que votou contra, conseqüentemente, as 
mesmas ficam nervosas. No momento em que soltarem alguns panfletos em relação a nós, por 
favor, não soltem panfletos ordinários e sim panfletos em que os partidos políticos assinarem. 
Nós fazemos dessa forma quando soltamos panfletos. Todos sabem os partidos que foram 
responsáveis em soltar os panfletos e se quiserem processar, podem processar. Vocês devem 
fazer a mesma coisa, pois sabemos quem é responsável em soltar esses panfletinhos 
ordinários. Então, as pessoas devem mostrar a cara. Somente vim à esta tribuna para falar em 
relação à esse pessoal, pois parece-me que não estão se importando. Os vereadores Mario e 
Mino falaram bonito, mas perdoem-me, pois não consigo ver a coisa de um modo e dizer que 
a mesma é de outro. Os senhores devem me desculpar, mas efetivamente a verdade dos fatos é 
essa que cabei de falar. Então, lamento, pois o projeto não será aprovado. Todos sairão 
prejudicados. O pessoal de outras modalidades do esporte amador também sairá prejudicado. 
É exatamente isso o que acontecerá. Coloque o projeto em votação, pois todos já sabem qual 
será o placar. Boa noite à todos e lamento esse equívoco. Já perguntei para todos se queriam 
pedir vista, mas afirmaram que votarão contra o projeto. Não adianta reunir todos e perguntar 
se os mesmos estão de acordo com o prefeito. Foi essa proposta que fiz na semana passada. 
Disse para todos voltarem e conversarem com o secretário e constatarem se realmente o 
referido dinheiro seria destinado corretamente. Nós garantimos e conversamos, mas a 
oposição não quer votar favorável. É esse o problema. Não adianta vir à esta tribuna e falar 
bonito. Eu disse que se vocês não tivessem conversado, eu mesma iria pedir vista do projeto. 
Eu disse que enquanto não sentasse com o pessoal não votaria o projeto. Perguntei para o 
pessoal e me responderam que estava tudo certo. A cada momento falam de acordo com a 
platéia. Devemos pegar o projeto e discutir esse assunto de uma forma séria até o final, 
porque são crianças que perderão o benefício. Não devemos vir à esta tribuna e ficar fazendo 



demagogia. É necessário se posicionar em relação ao projeto. Não dá para aceitar que é 
favorável ou contra ao esporte amador em uma determinada semana e na outra dizer que o 
problema está na Saúde. Senhores, me poupem. Então, lamento muito pelo o que acontecerá 
nesta Casa ainda hoje. Espero que nessas frações de segundo dê um lampejo na cabeça dos 
senhores vereadores e votem. Do contrário, qualquer coisa que digam nesta tribuna não passa 
de salamaleque. Muito obrigada e boa noite à todos.”  Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 
010/2010. O Sr. Presidente apurou quatro votos contrários dos vereadores Antonio Orcini, 
Dimas Salles Rocha, Carlos Alberto Sartori e Mauro Antonio Moreno e quatro votos a favor 
dos vereadores Luis Hermínio Nicolai, Luis Henrique Ferrarini, Mário da Fonseca e Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. Utilizando a prerrogativa que lhe cabe, o Sr. Presidente decide 
em voto de minerva ser contrário ao projeto de lei, ficando rejeitado o Projeto de Lei nº 
10/2010. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI : “Não usei a palavra 
porque já expliquei no Pequeno Expediente o meu entendimento. É bonito ouvirmos os 
discursos, mas se analisarmos constataremos que não há nenhum jogador itapirense jogando 
para a Sociedade Esportiva Itapirense. Se não me falha a memória existe apenas um jogador. 
Há quatro jogadores? Tudo bem, pois não tinha. E no momento que os jogadores forem 
vendidos como aconteceu com o goleiro Brás? Onde foram destinados esses recursos? Essa 
seria a minha justificativa. Por esse motivo que sou contra o projeto. Gosto da Esportiva e do 
futebol amador. Algumas pessoas disseram que nada se estenderá para o futebol amador. 
Vossa excelência devolverá R$ 50.000,00 para a prefeitura, pois o processo é esse. Não 
podemos destinar R$ 50.000,00 para o futebol amador, pois não existe isso. É necessário 
devolvermos para o prefeito e o mesmo deve enviar um projeto à esta Casa disponibilizando a 
verba para o futebol amador. Como já possuímos R$ 30.000,00, votaremos o projeto. O 
Barueri saiu fora do local onde estava e o Time de Campinas também. Estamos retroagindo. 
Essa seria a minha justificativa. Por esse motivo que votamos contra. Gosto de futebol, mas 
não posso ceder o meu voto na situação crítica em que nos encontramos. Obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Por esse motivo que eu disse 
para não votarmos esse projeto se houvesse dúvidas. O contrato do Brás era de um ano, nobre 
vereador. Não há circulação do dinheiro de compra e venda de jogadores. Alguns jogadores 
possuem um contrato maior. A minha justificativa de voto é a seguinte: Eu disse que nos 
arrependeríamos se reprovássemos esse projeto. Votaram errado, porque estamos sujeitos a 
perder todos os benefícios conquistados após três anos. Esse assunto foi bem explicado. 
Existia dúvidas e as pessoas deviam discutir o projeto. Peço desculpas para a vereadora Sônia, 
porque a mesma sabe que possuo um jeito de apaziguador. O meu jeito é completamente 
diferente dela, mas não abro mão de ser companheiro da nobre vereadora. Eu disse para a 
nobre vereadora que enquanto estivesse presente nesta Casa seria companheiro dela. Havia 
um equívoco. Votaram errado e não me venham dizer futuramente que não sabiam. Todos os 
vereadores foram avisados. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto à Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “A explicação do voto do nobre 
vereador Antonio Orcini, com todo o respeito que possuo à ele, é a seguinte: É como o velho 
ditado dizia que se minha mãe fosse uma bicicleta, eu teria nascido com duas rodinhas. 
Devemos viver o presente e não pensarmos que futuramente venderemos todos os jogadores. 
Nesse momento mostra que lamentavelmente essa Câmara vota errado por picuinha, ou seja, 
por coisas que extravasam a própria Esportiva. Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Primeiramente gostaria de lamentar em relação 
quando um vereador fala alguma coisa. Acredito que cada um possui seu estilo e esta Casa é 
um parlamento. Devemos falar e discutir, pois cada um possui a sua forma. Todos devem 



respeitar. Gostaria de dizer que o esporte amador não está tão abandonado como quiseram 
fazer crer. Quando o prefeito assumiu a prefeitura, a ginástica olímpica treinava na escada do 
Itapirão e o judô em um quartinho da FEPASA. Atualmente a ginástica olímpica e o judô 
possuem centros de treinamentos próprios. Os referidos centros não estão ideais, mas 
melhorou muito e vem melhorando gradualmente. Lamento que a categoria de base tenha sido 
prejudicada. É uma pena que essas crianças não treinarão futebol depois da escola. Obrigado.” 
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE : “Fui procurado 
essa semana por vários presidentes de clubes amadores do futebol itapirense reclamando por 
falta de apoio. Fui procurado por vários setores da sociedade e por vários líderes de bairro 
reclamando que os campos de futebol de Itapira estão completamente abandonados. Fui 
procurado, inclusive o vereador Carlinhos estava presente, pelo ex-presidente da Esportiva, 
antes de o mesmo tomar atitude em relação ao fato. Não estou julgando ninguém. Primeiro 
gostaria de dizer que não sou contra a Esportiva e contra o futebol, mas a nossa bancada foi 
obrigada a tomar uma decisão. Segundo o ex-presidente da Sociedade Esportiva Itapirense, 
Sr. Marcos da empresa Solano, disse verbalmente que estava na hora do poder Executivo 
cuidar realmente daquilo que convinha ou daquilo que é de responsabilidade, ou seja, Saúde, 
Educação, Esporte, Lazer e Segurança. Ele achava, palavras do Sr. Marcos da empresa 
Solano, que estava na hora da prefeitura cuidar dos seus afazeres principais e que o mesmo 
estava deixando de contribuir com R$ 21.000,00 por mês. Dinheiro que resulta em cerca de 
R$ 240.000,00 por ano, ou seja, praticamente o dobro daquilo que estamos discutindo. Então, 
a pergunta que fica é por que não chegaram a um acordo com a presidência, onde foi um dos 
parceiros do prefeito na busca de investimentos? Segundo o Sr. Marcos foi um investimento 
de aproximadamente R$ 600.000,00. O vereador Carlinhos pode recordar mais 
detalhadamente. Então, é meio incoerente de não termos um diálogo suficiente entre as partes 
e ter perdido o apoio de um empresário que estava disposto a ceder mais dinheiro para a 
Sociedade Esportiva Itapirense. Segundo as palavras do Sr. Marcos, no ano passado foram 
disponibilizados cerca de R$ 35.000,00 por mês. Esse ano o empresário estava investindo 
cerca de R$ 21.000,00 por mês. Deixou-se de arrecadar pela iniciativa privada cerca de R$ 
240.000,00 que não sairia dos cofres públicos e atualmente precisamos tapar esse furo com 
R$ 120.000,00.”... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: Vamos retornar a discutir o projeto? O senhor me 
perdoe, porque o projeto é claro em destinar R$ 120.000,00 ao esporte amador. Então, não 
coloque nenhuma dúvida, pois o senhor teve a oportunidade de falar, mas não falou. Qual é o 
tempo para justificar o voto, assessor jurídico? Dois minutos. Acabou. Dêem-me licença.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO : “Acredito que essa 
verba deveria ser destinada pela iniciativa privada. Acredito que pelo tempo que correram 
atrás das empresas em busca de valores para bancar o time da Esportiva e suas categorias de 
base, é perfeitamente possível conseguir um determinado valor, pois não é nenhum absurdo. 
Pelo tempo que correm diariamente atrás de valores e verbas, acredito que perfeitamente é 
possível levantar uma determinada verba sem mexer com o dinheiro público, onde poderá ser 
destinado ao Transporte que encontra-se sucateado ou à Saúde que também se encontra em 
uma situação terrível.”... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  Continua um equívoco, pois essa verba não seria para o futebol 
profissional. Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês continuam justificando uma coisa para o 
esporte profissional.”... Continuando o orador: O projeto não diz esse fato, pois vimos 
perfeitamente. Acredito que é perfeitamente possível conseguirmos verbas através da 
iniciativa privada. Esses valores podem ser aproveitados para o futebol amador. Então, não 
estou querendo justificar o injustificável. Estou justificando perfeitamente o porquê votei 



contra os referidos valores destinados à categoria de base. Acredito que essa verba não seria 
bem destinada às categorias de base da Esportiva. O senhor prefeito pode perfeitamente 
continuar correndo atrás de verbas através das empresas. Não é muito difícil conseguir essas 
verbas. Em relação a quantia que foi perdida da empresa Solano, acredito que era possível 
sentar, chegar à um bom senso e não ter perdido essa verba mensal, onde seria muito 
importante para a Esportiva. Então, vocês não devem culpar os vereadores que votaram 
contra. Não estou agindo de má fé. Acredito que é possível correr atrás de verbas através da 
iniciativa privada. Devemos deixar esse valor para ser usado em outras áreas como Educação, 
Saúde e Transporte, pois estão necessitando muito. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Não sou contra a Esportiva. Acredito que o 
Esporte é muito importante para o nosso município, mas na atual conjuntura a verba no valor 
de R$ 120.000,00 poderia ser aplicada em outro seguimento da prefeitura, onde novos carros 
poderiam ser comprados para a Guarda Municipal, pois a frota da mesma encontra-se 
sucateada. Desse modo os guardas teriam melhores condições de trabalho, onde também 
forneceriam melhores condições de segurança para a população. Com essa verba no valor de 
R$ 120.000,00 daria para comprar novos aparelhos para o centro cirúrgico do Hospital 
Municipal. Um aparelho importante chama-se intensificador de imagem. É um aparelho que é 
usado no ato da realização das cirurgias. Quando o médico está realizando a cirurgia em um 
determinado paciente, o mesmo verifica, através do referido aparelho, o que está acontecendo. 
Atualmente não existe esse tipo de aparelho no Hospital Municipal. Os aparelhos estão 
ultrapassados e sucateados, pois recebemos informações de alguns funcionários e médicos. 
Esse aparelho colaboraria para que as cirurgias fossem realizadas em menor tempo, enquanto 
o médico teria mais tempo para atender outros doentes. O aparelho custa em torno de R$ 
130.000,00. Então, acredito que essa verba poderia ser aproveitada de uma forma melhor, 
onde a população se beneficiaria desses recursos. Fala-se muito que a categoria de base da 
Esportiva solicitaria apoio às crianças, mas como que esses dias trás foi retirado os passes dos 
Jovens em Ação, Guardas Mirins e Legião Mirim? Foi retirado o passe dos jovens que 
querem trabalhar e estudar. Os jovens estão buscando cursos através dessas entidades e 
querem melhorar a qualidade de vida. Muitos jovens querem ajudar a família com o salário 
que ganham trabalhando nas empresas. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto 
de Lei nº 0020/2010.- Denomina Centro Comunitário de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº. 020/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0021/2010.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio com escolas do Município, para ministrar curso extensivo preparatório para 
vestibulares para alunos que concluam o ensino médio em escolas públicas deste Município. 
Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Senhor presidente, nobres colegas, boa noite. Em relação a esse projeto, a título 
de esclarecimento e afirmações, refere-se ao cursinho pré-vestibular municipal gratuito que 
vem funcionando desse quando o prefeito Toninho Bellini assumiu a Prefeitura Municipal de 
Itapira. Isso não existia. Isso é criação do governo Novo Tempo. Muitos jovens terminavam o 
terceiro ano do ensino médio e não tinham oportunidade de fazer um cursinho em uma escola 
particular ou ingressar em uma determinada faculdade. Atualmente são atendidos através do 
projeto Cursinho Pré-Vestibular Gratuito. Então, o dinheiro não é mal investido. Até o ano 



passado participavam o colégio Anglo e colégio Objetivo. Esse ano participam os colégios 
Anglo, Objetivo e escola Interativa com parceria com o COC. Isso não é para adolescente 
rico. O pré-requisito é ser aluno da escola pública. Esse projeto de autoria do prefeito Toninho 
Bellini é para dar oportunidade na cidade, ou seja, dar oportunidade para os jovens que não 
têm condições. Isso acabará com a evasão escolar. Então, por favor, a oposição não deve dizer 
que não sabemos investir o dinheiro. A oposição não deve dizer que não estamos investindo 
dinheiro na Educação e Saúde. Isso nunca foi feito em nosso município. Isso está sendo feito 
somente agora. Está sendo feito com qualidade, porque quando chegamos ao final do ano os 
alunos estão sendo aprovados por várias faculdades públicas como a UNESP, USP E 
UNICAMP. É um fato que nunca existiria senão tivéssemos esse projeto. Então, é bom 
enfatizar esse assunto para futuramente não dizerem o seguinte: “Para a Guarda Mirim não é 
destinado nenhuma verba. O que estão fazendo com o dinheiro?” O dinheiro está sendo 
investido no cursinho pré-vestibular municipal gratuito destinado aos jovens da escola 
pública. Estamos atingindo resultados, pois os alunos estão sendo aprovados em universidades 
públicas. Espero que pelo menos esse projeto seja aprovado nesta Casa. Muito obrigado e boa 
noite à todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 021/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0028/2010.- Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000,00 Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o vereador Mario 
da Fonseca requer vistas do Projeto de Lei nº 28/2010. Em votação, o Sr. Presidente apurou 
quatro votos contrários dos vereadores Antonio Orcini, Dimas Salles Rocha, Carlos Alberto 
Sartori e Mauro Antonio Moreno e quatro votos a favor dos vereadores Luis Hermínio 
Nicolai, Luis Henrique Ferrarini, Mário da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. O 
Sr. Presidente decide em voto de minerva ser contrário à vista e coloca o Projeto de Lei nº 
28/2010 em votação. Aprovado em única votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6) Em única 
discussão o Requerimento nº 0023/2010.- 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, que seja requerido ao Governo do Estado cópia do contrato emergencial 
firmado junto à empresa Renata Lovatto ME para o transporte público da rede estadual em 
Itapira. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento nº 
23/2010. O Sr. Presidente apurou quatro votos contrários dos vereadores Antonio Orcini, 
Dimas Salles Rocha, Carlos Alberto Sartori e Mauro Antonio Moreno e quatro votos a favor 
dos vereadores Luis Hermínio Nicolai, Luis Henrique Ferrarini, Mário da Fonseca e Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. O Sr. Presidente utilizando-se da prerrogativa regimental que lhe 
cabe, decide em voto de minerva, ser contrário à matéria, tornando-a rejeitada. A seguir, 
justifica o voto à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Quando é para pedir alguma coisa para a Prefeitura Municipal é igualzinho. Eles pediram 
para o transporte e estou pedindo para o governo do Estado. Para algumas coisas eles são 
favoráveis e outras contra. É isso que não entendo, pessoal. Vocês precisam ter um pouco 
mais de coerência. Pelo amor de Deus, pessoal.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
ANTONIO ORCINI:  “Votamos contra porque todos os requerimentos que foram pedidos 
não vieram. Foi aprovado, mas não veio nenhum. O que adiantou ser aprovado?” A seguir, 



justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Lamento profundamente, 
pois existe um prazo regimental para tudo. Em relação a tudo que acontece no transporte está 
sendo criticado nesta Casa há dois anos. O vereador Carlinhos somente diz que não presta 
nada. Atualmente possuímos uma empresa com contrato novo, mas está havendo problemas 
com o governo do Estado por questões de pagamento. Então, ficou de bom tamanho. Se é 
política ou não, não sei, pois é uma empresa que está iniciando. Se não pode apresentar, o 
máximo que vocês devem fazer é também não apresentar. Dizer que vocês são contra somente 
pelo fato de que nós não estamos apresentando, acredito que é um absurdo.” DESPACHO: 
REJEITADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0024/2010.- Requer nos 
termos legais que a empresa Renata Lovatto ME informe a esta Casa de Leis o motivo pelo 
qual os seus veículos que transportam estudantes da rede estadual não estão deixando os 
referidos alunos na porta das escolas, mas em pontos adjacentes. Autoria: Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em votação o Requerimento nº 24/2010. O Sr. Presidente apurou quatro 
votos contrários dos vereadores Antonio Orcini, Dimas Salles Rocha, Carlos Alberto Sartori e 
Mauro Antonio Moreno e quatro votos a favor dos vereadores Luis Hermínio Nicolai, Luis 
Henrique Ferrarini, Mário da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. O Sr. 
Presidente utilizando-se da prerrogativa regimental que lhe cabe, decide em voto de minerva, 
ser contrário à matéria, tornando-a rejeitada. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Os senhores não devem vir à esta 
tribuna para falar que se preocupam com os nossos jovens. Os nossos estudantes estão ficando 
perto do Hospital e na Avenida Rio Branco, onde às vezes necessitam atravessá-la, mas 
mesmo assim vocês votaram contra. Vocês não devem dizer que são favoráveis aos jovens. É 
muito feio isso.” DESPACHO: REJEITADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0025/2010.- Requer a designação de Audiência Pública na Sede do Poder 
Legislativo, para discutir sobre a construção de um ambulatório designado especialmente ao 
funcionalismo público. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em votação o Requerimento nº 
25/2010. Aprovado menos dois votos dos vereadores Luis Hermínio Nicolai e Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
09 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0028/2010.- 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 do Sr. Prefeito Municipal sobre as comissões existentes no âmbito da 
municipalidade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS À 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única 
discussão a Indicação nº 0039/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito nomear um secretário ou diretor 
de desenvolvimento econômico no município. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em votação a 
Indicação nº 39/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0040/2010.- Sugere instalação 
de semáforo no cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e General Carneiro Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em votação a Indicação nº 40/2010. Aprovada por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Em única discussão a 
Indicação nº 0058/2010.- Sugere encaminhamento de projeto de Lei à esta Casa dispondo 
sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima Sessão. DESPACHO: 
ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de março de 
2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 
0067/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a instalação de 
pontos de iluminação ao redor do Campo Vitório Sartorelli, no bairro dos Prados. Autoria: 
Luis Henrique Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI : “Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários desta Casa, público 
presente, imprensa, boa noite. Fiz essa indicação para o prefeito analisar junto ao setor 
competente que o campo Vitório Sartorelli Filho, localizado no bairro dos Prados ao lado de 
uma quadra coberta, prejudica a segurança das pessoas no período da noite. Então, esse 
pedido é dos moradores da localidade. Se colocados esses pontos de luz, conseqüentemente, 
aumentaria a segurança da população que reside naquela localidade. Hoje recebi uma notícia 
boa do Secretário de Esportes, Flávio Boretti, que a iluminação do campo será colocada em 
breve e os jogos voltarão a ser realizados no campo. Então, valorizará o local. No período da 
noite quando acaba os jogos fica uma escuridão. Por esse motivo que elaborei essa indicação. 
Tomara que o prefeito tenha recursos para contemplar os moradores que residem no bairro 
dos Prados. Muito obrigado.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em votação a Indicação nº 67/2010. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de março 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. 


