
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de fevereiro de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º Secretário: 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBER TO ANDRADE e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a proteção de 
Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 
EXPEDIENTE . Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Senhor presidente, nobres vereadores, representantes da imprensa, público presente 
que em sua maioria está representada pelos servidores do S.A.A.E., boa noite. Vim à essa tribuna 
para falar, uma vez que na sessão passada não houve tempo hábil para que me pronunciasse. 
Gostaria de reportar alguns discursos que foram feitos naquela ocasião, em que pese todo o 
brilhantismo e lucidez da vereadora, quando soube responder a altura com muita tranqüilidade as 
críticas infundadas e até mesmo aos destemperos dos membros da bancada de oposição que 
utilizaram essa tribuna. O vereador Cleber Borges, por exemplo, veio à esta tribuna para acusar 
todos de corruptos e bandidos. O mesmo acusou, julgou e condenou, ou seja, como se nosso país 
não houvesse poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas ou o princípio de presunção 
da inocência. O vereador mostrou uma sede de vingança, ódio e um descontrole muito grande onde 
acreditei que o mesmo também iria se referir ao problema que tivemos no passado referente a 
terraplanagem. Mesmo com tudo aquilo que aconteceu, ou seja, o desvio de aproximadamente R$ 
3.000.000,00 ou R$ 4.000.000,00 dos cofres públicos feito pela administração passada e que 
infelizmente tramita sobre segredo de justiça, o vereador nada disse ou pronunciou. Estamos 
tranqüilos. A administração municipal e o prefeito Toninho Bellini estão tranqüilos. Se houve 
alguma irregularidade, a mesma deve ser apurada e os culpados, com certeza, punidos. Não posso, 
pois sou vereador e ocupo um cargo que representa o povo, com base em uma denúncia que 
formalmente ainda não era o caso, subir à esta tribuna para julgar e dizer que todos estavam errados 
apontando os culpados. Como vereador não posso fazer isso. A função de um vereador é legislar, 
representar o povo de sua cidade e não julgar. Não bastasse isso, sucedendo o vereador Cleber 
Borges, o vereador Mauro Moreno veio à esta tribuna para tecer críticas relacionadas à Guarda 
municipal, ao comandando da mesma aos agentes da Defesa Civil, corporações que todos vêem nos 
jornais do dia-a-dia o quanto trabalham e honram a farda que vestem. O vereador questionou sobre 
a formação do comandante da Guarda e disse para fazer um requerimento chamando o mesmo nesta 
Casa. Disse para o vereador dar oportunidade para o comandante explicar o que estava acontecendo, 
qual era o trabalho desenvolvido, quem seria ele e como se formou. Como bem disse a vereadora 
Sônia, o comandante já esteve à frente da Guarda municipal do município de Amparo e Pedreira. 
Faço um pensamento hipotético e uma análise hipotética. Imaginem hoje como nossa cidade estaria 
senão fossem os valorosos servidores municipais que compõem a Guarda municipal e a Defesa 
Civil de nosso município. O vereador disse que um agente da Defesa Civil não pode ganhar R$ 
2.200,00 e sim em torno de R$ 600,00 e R$ 700,00. Todos sabem quanto é árduo o trabalho da 
Defesa Civil que não tem dia e hora, pois o tempo todo está de plantão atendendo ocorrências e 
socorrendo a população. Todos os servidores municipais deveriam ganhar até mais do que isso, se 
fosse possível. Quem dera se Itapira fosse como o município de Paulínia e pudéssemos pagar esse 
valor para todos os servidores. Então, acredito que a oposição deve existir e ser feita. A democracia 
é isso, ou seja, é o embate de idéias entre oposição e situação, mas acredito que devemos fazer uma 
oposição com responsabilidade, ainda mais quando se ocupa um cargo de responsabilidade nesta 
Casa de Leis. Não é porque sou integrante da oposição que devo acreditar que tudo o que é de 
autoria da situação é ruim, não presta e deve ser melhorado. Não é por esse caminho. A Defesa 
Civil, por exemplo, quando o prefeito Toninho Bellini assumiu a prefeitura, a mesma não existia. 
Existia a lei que criou a Defesa Civil, mas a mesma na prática não existia. O prefeito juntamente 
com os valorosos funcionários que se dispuseram a atuar e fazer parte desse órgão formaram a 



referida Defesa Civil. Aos poucos se foram conquistando instrumentos para aprimorar esse tipo de 
trabalho. Então, venho à esta tribuna para valorizar a categoria dos servidores que estão lotados na 
Guarda municipal e Defesa Civil, porque quando essa Casa de Leis concedeu o título de Cidadão 
Itapirense ao promotor público, Dr. André Brandão, indicação feita pela nobre vereadora Sônia, o 
mesmo disse desta tribuna sobre o orgulho que tinha da farda azul da Guarda municipal de Itapira e 
que todos nós cidadãos itapirenses devemos ter também. Acredito, nobre vereador Cleber, que a 
denúncia do lixo está presente e devemos apurar, mas a mesma não está sobre segredo de justiça. O 
pior é sobre a denúncia da terraplanagem, porque a mesma está sobre segredo de justiça. Sabemos 
que o valor é aproximadamente entre R$ 3.000.000,00 ou R$ 4.000.000,00. Sabemos que muito 
dinheiro passou pela conta de vários funcionários que estavam envolvidos. Acredito que nossa 
competência infelizmente se esvaiu. O Judiciário e o Ministério Público já tomaram a frente. 
Mesmo caso seria o Tribunal de Contas. Qualquer coisa que fizermos atualmente será in loco. 
Acredito que se for o caso de fiscalizar onde há um radicalismo em relação a isso, é necessário 
fiscalizar tudo ou vamos parar e desse modo agir com sensatez e prudência. Não vamos julgar e 
condenar, porque um dia, nobre vereador, podemos chegar à esta tribuna e chamar alguém de 
corrupto, mas futuramente, nessas voltas que mundo percorre, poderemos precisar dessa pessoa. 
Essa acusação é grave, pois ofende o lado pessoal. Acredito que se viermos à esta tribuna e 
depararmos com questões técnicas, sérias, que realmente interessa e dê frutos, com certeza será 
melhor para todos, até mesmo à frente da população... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro 
Antonio Moreno: Vereador, de maneira alguma minha pessoa denegriu a imagem do funcionário 
público. É muito pelo contrário, pois somente tentei colocar algumas condições para melhorar a 
função que os mesmos exercem. Acredito que teria condições de remanejá-los de uma maneira que 
os funcionários trabalhassem melhor em prol do município. A Defesa Civil é importante, mas não 
seria necessário termos cinco ou seis elementos trabalhando na referida instituição em tempo 
integral. Foi isso que eu quis dizer. De maneira alguma denegri a imagem da Guarda Municipal... 
Continuando o orador: Tudo bem, nobre vereador. O que gostaria de dizer é que a Defesa Civil é 
dedicada. A administração abriu concurso para agente de Defesa Civil. Prestaram o concurso e 
foram trabalhar. Muitos dos que foram trabalhar desistiram pelo fato de ser muito complicado o 
trabalho. Se a pessoa não for vocacionada e não tiver interesse, a mesma não agüentará trabalhar. 
Ao passo de quem está presente na corporação, goste do serviço e possui vocação, a referida pessoa 
está pouco se importante em relação a quantas horas trabalha. O senhor pode se deslocar até a 
corporação e constatar que os agentes civis são pessoas vocacionadas, pois a qualquer hora, 
momento ou instante, os mesmos estarão à disposição da população. Obrigado.” A seguir, faz uso 
da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite 
senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, funcionários 
desta Casa e imprensa. Gostaria de desejar boas vindas ao presidente que estava licenciado por 
motivos particulares. Analisando o que o vereador Mario da Fonseca disse, gostaria de perguntar ao 
vereador Cleber Borges, para saber se o mesmo sabe, se o senhor já ouviu falar no processo da 
Conservias? Estou perguntando para o senhor e você poderá responder sim ou não. Então, é um 
pouco pior do que eu imaginava. Lhe- perguntei e não estou dando-lhe aparte. Por favor, pare de 
conversa paralela. Respeite-me, pois gosto de educação e prezo por ela. Às vezes as pessoas não 
sabem e são enganadas. Às vezes sabem meia verdade e se arvoram, diante desta tribuna, de 
defensores da moralidade de uma maneira como os senhores puderam constatar na semana passada 
que foi completamente destemperada. Não é isso que se espera de um vereador. Esperamos que um 
vereador possua parcimônia, consiga dialogar e falar, pois esta Casa é um parlamento. Até onde sei, 
acredito que ninguém presente nesta Casa é surdo. Não é necessário gritar, pois ninguém ganhará 
nada nos gritos. Então, o vereador vem à esta tribuna como paladino da moralidade e refere-se a 
denúncias que sequer foram comprovadas. Expliquei para quem estava presente. O vereador Mario 
disse que entendeu o que minha pessoa explicou em relação a questão do lixo. Em relação às placas, 
qualquer uma que fosse diferente não se pagaria. Ainda que isso venha a se comprovar, a empresa 
responsável por esse tipo de serviço é obrigada a desenvolver o dinheiro. Vim à esta tribuna para 
fazer um desafio ao vereador Cleber Borges. Gostaria que o vereador pedisse para o seu chefete 



chamado Barros Munhoz ir à justiça e dizer que o processo não deve correr sobre segredo de 
justiça, porque o referido processo da Conservias corre sobre segredo. Mande ele tornar o processo 
público. Diz para ele dar uma cópia do processo para cada vereador e para imprensa, porque o 
processo apresenta os desvios com nomes, sobrenomes, RG e CPF. Isso deve ser apurado? Não 
precisa ser apurado, pois já foi apurado. É dinheiro presente em conta bancária. Sabem o valor? 
Muito mais de R$ 4.000.000,00. Então, enquanto o vereador não trouxer isso à esta Casa ele não 
tem estatura moral para falar absolutamente nada do prefeito Toninho Bellini. Desafio alguém subir 
à esta tribuna e dizer que estou mentindo, porque até papagaio fala. Gostaria que provassem, pois se 
minha pessoa pudesse, provaria. Não provo, porque eles pediram segredo de justiça pela tamanha 
lambança que fizeram com o dinheiro do povo. Os senhores podem se deslocar à Promotoria do 
Fórum e perguntar se o referido processo está sobre segredo de justiça ou não. Podem ir e fiquem a 
vontade. Todos sabem o que é segredo de justiça, pois ninguém tem acesso aos autos, a não serem 
as partes dos advogados. Deveriam dizer o seguinte: “Torno público, pois não tenho nada a 
esconder.” São 284 processos, dentre os quais esse. Vejam se há algum processo do atual prefeito 
que corra sobre segredo de justiça. Não há nenhum. Fale para todos os indiciados se apresentarem 
para prestarem depoimentos, porque os mesmos ainda não prestaram depoimentos até o momento. 
Deviam falar: “Olha pessoal, não temos nada a dever e temer. Todos podem se apresentar.” Tornem 
o processo público, entreguem para a imprensa e para cada vereador presente nesta Casa. Se for 
para se arvorar como paladino da moralidade, então mostre e prove, pois não adianta vir à esta 
tribuna esbravejar-se e na prática ficar se escondendo sobre o manto de uma segredo de justiça. Isso 
não pode. Em minha terra isso se chama molecagem, pois isso é coisa de moleque. Quem faz esse 
tipo de coisa é moleque. Então, vamos ter brilho. É como disse na semana passada que tudo aquilo 
que falei sobre o Barros Munhoz, eu provei. Minha pessoa vinha à esta tribuna com os documentos 
e denúncias nas mãos formalizadas perante o Ministério Público. Não me venha falar o que esse ou 
aquele disse. É necessário provar. É um desafio que lanço. Traga à público o processo da 
Conservias. Depois que vocês trouxerem à público começarei a respeitar mais os senhores. 
Enquanto os senhores não fizerem isso, não adianta querer fazer cortina de fumaça, pois tudo o que 
se faz nesta Casa, nada mais é que cortina de fumaça. Desafio o vereador da oposição em explicar 
para a população. Gostaria que explicasse o porquê que o processo da Conservias está sobre segredo 
de justiça, o porquê que as pessoas estão fugindo da intimação, quem são as partes, qual é a 
denúncia e qual é o tamanho do rombo, mas traga o processo. Gostaria que o vereador que subir à 
esta tribuna se comprometa com a população de Itapira que irá trazer o referido processo à esta 
Casa e para a imprensa. Gostaria que os senhores assumissem esse compromisso no momento em 
que viessem à esta tribuna. Quando realizamos algo colocamos o nome, sobrenome, telefone e 
endereço, porque aquilo que falo e faço particularmente, eu assumo. Quando soltamos o panfleto 
dizendo quais os vereadores que tinham votado contra o aumento do IPTU e conseqüentemente a 
população e as empresas perderam os benefícios, todos os partidos políticos assinaram. Nesse 
momento deparamos com um panfleto onde os senhores poderão tirar uma conclusão. É um 
panfleto ordinário, pois ninguém assinou o mesmo. Os panfletos não estão assinados. Então, é do 
tempo em que outrora aqueles que praticavam atos ordinários voltaram a circular em nosso 
município. Quando falamos uma verdade, por que não assinar essa verdade? Na medida em que isso 
não está assinado, acredito que tudo o que o panfleto apresenta é mentira, porque ninguém está se 
comprometendo. Se alguém se comprometesse qualquer partido político assinaria. Isso faz parte da 
democracia e esse tipo de ato não se faz. Já que ninguém assume não posso interpretar isso como 
uma verdade. Esse panfleto é distribuído na calada da noite e ninguém assina. Esse ato é bem típico 
do chefete. Então os senhores poderão tirar uma conclusão e poderão acreditar em quem realmente 
dá nome aos bois. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, público presente, 
funcionários desta Casa e imprensa. Sempre digo que não há nada melhor como um dia após o 
outro. Hoje é um dia maravilhoso em que grande parte do pessoal que compõe o S.A.A.E. está 
presente. Surgiram vários assuntos, mas não tivemos a oportunidade de responder. Então, hoje 
conseguimos chegar a tempo para nos inscrevermos no Pequeno Expediente, porque até esse tipo de 



coisa não estamos conseguindo. Já disse que na Rádio Clube também não podemos responder. 
Responder através dos jornais fica difícil pelo fato de ser necessário pagar. Todos sabem que existe 
um valor para ser pago e nesse momento passamos por uma crise. Como jogam os panfletos? Vocês 
podem passar em qualquer gráfica e perguntar qual é o valor que fica para imprimir 30 mil 
panfletos. Itapira era cheia de panfletos. Nesse momento as pessoas dizem o seguinte: “Toninho, 
você tem que jogar panfletos. Jogue panfletos, pois é dinheiro da prefeitura mesmo.” Os vereadores 
Mário e Sônia já relataram sobre a infelicidade do vereador Cleber Borges que está completamente 
revoltado, porque o mesmo disse que a Infovia depende do prefeito. Então, o vereador Cleber 
Borges virou inimigo mortal, mas as palavras do mesmo também são mortais. O vereador Cleber 
disse o seguinte: “Todos são corruptos. Por que o prefeito Toninho Bellini não pede demissão? Se o 
prefeito não está agüentando deve entregar o cargo.” Foram maravilhosas as palavras do nobre 
vereador, porque futuramente o povo de Itapira saberá. Quando o Sr. Dirceu de Oliveira era 
vereador, chamei duas ou três pessoas de corruptas e ladronas do dinheiro público e o mesmo disse 
o seguinte: “Eu quero uma fita.” Eu disse para ele levar umas cinco fitas, pois uma seria para o 
deputado, presidente da Assembléia, e outra para o governador. Está gravado nesta Casa. 
Passaram-se cinco anos e até o presente momento não tive uma resposta. Não aconteceu nada e 
ninguém me respondeu. Já disse um dia nesta tribuna, onde tentaram defender, que o caminhão de 
lixo possuía uma guarda de alambrado de campo de futebol. Perguntaram onde estariam os 
motoristas. A Cristina sabe da luta que foi para encaixar os motoristas para não serem exonerados e 
não perderem a insalubridade. Podem constatar se os motoristas foram exonerados ou não. Se existe 
falha, deve ser corrigido, pois ninguém é perfeito. Conheço quem rouba caminhão de gasolina e 
frango. Desse modo não podemos afirmar que todos são ladrões, pois isso magoa. Se existe alguém 
que está pesando o caminhão duas vezes, vamos provar, mas não falar que todos são ladrões. Eu 
não sou ladrão. Tenho certeza que meu irmão também não é. Vamos provar esse fato e ele terá que 
engolir isso. Então, vocês devem saber o que acontece em Itapira, porque o povo esquece. Há 
exatamente quatro anos atrás, não sei o número exato, o S.A.A.E. foi vendido. Cerca de 80 a 100 
pessoas foram simplesmente mandados à algum lugar. Foi uma luta, onde conseguimos recuperar o 
S.A.A.E. para o município. É o primeiro caso no Brasil onde atualmente 36 municípios estão 
reivindicando a saída da Sabesp. Muitos não querem mais, porque haveria uma casa com duas 
pessoas para atender a população. Vocês sabem qual era a intenção quando vocês foram destinados 
à algum lugar? Como que uma prefeitura, onde possui seu limite de 53% prudencial para poder 
contratar, pagar isso, aquilo e ainda receber mais 100 pessoas que foram destinadas à mesma com 
aumento de salário? Fizeram isso para verem a desgraça do prefeito Toninho Bellini. Então, 
lamento que o vereador Cleber Borges disse que somos corruptos e devemos entregar os pontos. Já 
trouxe nesta Casa e se vocês quiserem trago novamente uma folha de renúncia de pagamento no dia 
31 de dezembro de 2.004 no valor de R$ 31.000.000,00. Não se pagou esse valor. Irei trazer ainda 
um documento onde no período de quatro anos da administração Toninho Bellini foram pagos R$ 
17.000.000,00. Sete milhões estão negociados para ser pago em oito anos e o restante ainda não 
sabemos. Nesse momento o vereador Mauro Moreno diz o seguinte: “Podíamos ter mais carros 
destinados para a polícia.” Podíamos ter sim, mas senão fosse a pouca vergonha que foi os últimos 
cinco ou seis anos da última administração. Estamos há quatro anos pagando dívidas. A denúncia 
do lixo é do Sandro Pio, chefe de gabinete do Barros Munhoz. São R$ 3.800.000,00 juntamente 
com o Nóe Massari e o Rutella. O Nóe Massari perdeu o emprego no município de Mogi Guaçu não 
sei o porquê. Essas pessoas vão denunciar o prefeito Toninho Bellini? Gostaria que provassem. 
Todos disseram que haveria uma denúncia na sexta-feira e que cairia a casa. Todos da prefeitura 
acabariam na cadeia. Já se passou um mês e nada aconteceu. Disseram que a juíza foi embora e que 
aquele que assumir verá os fatos futuramente. Estão indo para frente e até o presente momento não 
aconteceu nada. Não temos a oportunidade de explicar. Então, imaginem esse incompetente do 
Toninho Bellini, como dizem, senão tivesse recuperado o S.A.A.E.. Somente Deus saberia onde 
vocês estariam nos dias atuais. O incompetente que trouxe o lixo, como dizem, é mil vezes melhor. 
É mais caro? Sim, mas olhem a qualidade e se alguém reclama em relação ao lixo em nosso 
município. Olhem a merenda escolar e os uniformes das crianças. Por que todos se esquecem das 



coisas boas? Por que nesse momento alguns dizem que estamos roubando? É como dizia o Zagallo, 
ou seja, vocês terão que nos engolir, pois devem saber o que estão falando. Não é brincadeira 
chegar e falar que somos uma administração incompetente. Então, deixo a minha indignação. 
Lamento pelas minhas palavras, mas gostaria de deixar claro o que é ser uma oposição, uma pessoa 
de contra ou uma situação política. Sempre disse ao vereador Toninho Orcini a respeito de seu 
propósito político onde acompanhou o Barros Munhoz por trinta anos defendendo, acompanhando, 
participando e mesmo assim o mesmo não veio à esta tribuna para dizer barbaridades e denúncias 
infundadas. Agora um vereador que possui seis meses de atuação não pode acreditar que é o 
paladino da moralidade. Isso é uma pouca vergonha. Já disse que esperava uma oposição contrária. 
Em relação ao vereador Décio não posso falar, porque o mesmo esteve de um lado e do outro. O 
mesmo saberá avaliar no final de oito anos se foi bom ou ruim. O vereador teve liberdade e vocês 
podem ver se o mesmo está enforcado. Sofre pressão para voto, porque necessitamos, mas ninguém 
ameaça ou cerca nas ruas o nobre vereador. Se fosse igual ao passado gostaria de ver a situação do 
vereador nesta Casa. Então, lamento e peço que vocês tenham consciência. Se há alguma coisa 
errada, não somos coniventes com isso. Tenho certeza que não há coisa errada. Já coloquei minhas 
mãos no fogo por mais de uma vez, os fatos passaram, acabaram, nada foi provado e nada será 
provado, porque senão todos estariam presos. O computador da prefeitura que era o escândalo do 
mundo, como diziam, estão tentando cassar, pois quem não ganha nas urnas é sorrateiro e é 
necessário cortar as pernas. Parece-me que estamos convivendo igual a países onde soltam bombas 
e matam todos pelo fato de não quererem. Alguns dizem o seguinte: “Já fiquei 30 anos. Então, 
gostaria de mais 30 no poder e pedir a Deus para me dar 100 anos.” Mesmo assim dizem que o 
homem não se lembra de Itapira. Isso durará cerca de 100 anos e o mesmo estará com o braço 
encima de Itapira. Infelizmente não é somente para o bem. Muitas coisas boas foram feitas, não 
nego isso, mas dizer que esqueceu de Itapira e a força política não existe, é mentira. Não estão 
deixando o prefeito Toninho Bellini administrar nosso município. É uma pouca vergonha o que está 
acontecendo. Quando vamos trabalhar em relação ao asfalto conseqüentemente vem uma empresa e 
interdita tudo. Quando vamos trabalhar em relação ao transporte público, interditam. Atualmente 
estão abrindo outra firma de ônibus em Itapira que serviria para não deixar acontecer novamente. 
Por favor, coloquem a mão na cabeça e tenham consciência, pois o que estão dizendo é mentira. 
Vão ter que provar e senão provarem vão ter que engolir. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, boa noite. Vocês estão percebendo que cada vereador possui um modo 
de falar. Acredito que em relação aos vereadores que me antecederam, o conteúdo é somente um. 
Se há algum problema, nobre vereador, você possui todo o direito de cobrar qualquer 
administrador... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Obrigado, nobre 
vereador. Gostaria de explicar para os senhores que tudo o que eles estão dizendo é de autoria da 
administração anterior. Se os mesmos não apuraram, são eles os incompetentes, pois estavam 
atuando como vereadores, mas não apuraram. Então, não me venha dizer que não foi feito nada. O 
que está acontecendo é que estão pesando o lixo duas vezes. O Tribunal de Contas que identificou e 
não minha pessoa. Isso, em minha opinião, é corrupção. Está provado. Nesse momento, cabe à nós 
vereadores instaurar uma CPI para o Ministério Público apurar. Está provado. O dinheiro nosso está 
sendo saqueado. Então, senhores, estamos nesta Casa para fazer política destinada à população. 
Obrigado... Continuando o vereador: Os vereadores que me antecederam defenderam uma tese. 
Em minha opinião, quem não deve, não teme. O meu pensamento é somente um. A minha 
preocupação, meus amigos, é em relação ao que está acontecendo, pois não possuímos estradas em 
boas condições. Hoje mais de 1.000 crianças não foram às escolas pelo fato de que os ônibus não 
foram buscá-las. Faz quatro meses que não arrumam as estradas. As estradas devem ser melhoradas 
na época da seca, e não da chuva como estão fazendo. Atualmente não há condições de chegar onde 
moro. As estradas estão atolando até o pescoço. Se uma pessoa tiver um começo de enfarte naquela 
localidade será necessário uma ambulância vir acompanhada de um trator. Essa é minha 
preocupação. A nossa zona rural é grande e o povo não pensa nisso. Estão querendo tampar o sol 
com a peneira e a nossa situação é gravíssima. A prefeitura possui créditos? Sim. Mandaram um 



projeto à esta Casa no valor de R$ 1.500.000,00 para a compra de uma patrol, cinco caminhões e 
uma retroescavadeira, mas até o momento não chegou nada. Foi um fato aprovado por nós 
vereadores. Tudo o que for bom para o nosso município votarei favorável. Os senhores sabem que 
votei favorável a volta do S.A.A.E. para nosso município. Meu voto foi fundamental nesta Casa. O 
médico tinha me proibido de vir à esta Casa, mas disse para o advogado da prefeitura me levar nem 
que fosse dentro de um caixão. O meu interesse, meus senhores, é votar favorável tudo o que for 
bom para a cidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Somente gostaria de 
enfatizar que vossa excelência ajudou muito o município nesse momento em relação à patrol que 
estará melhorando a situação de nossas estradas. Gostaria de agradecer o apoio de vossa 
excelência... Continuando o orador: Se o prefeito não mandar os convênios que o Estado está 
pedindo, não será feito nada no município. Existem muitas coisas que estão sendo distorcidas para 
não ser bem sucedida a solicitação. Esse é o problema da administração. Falo e provo para você, 
nobre vereador. Nesta Casa não há vereador para contar mentira. Pedimos várias coisas, mas não 
somos atendidos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Primeiramente 
gostaria de dizer que estamos nesta Casa para discutirmos situações positivas para o nosso 
município. Amanhã convocaremos a imprensa para mostrarmos in loco, detalhadamente, o porquê 
está existindo boicote por parte da prefeitura em relação ao impedimento de verbas para o 
município de Itapira. A imprensa está convocada. Vamos mostrar in loco o que está acontecendo... 
Continuando o orador: Gostaria de convidar o prefeito para ir ao Rio Manso dar uma volta ou 
qualquer um dos vereadores. Vamos tomar um café em minha casa... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Gostaria de fazer uma pergunta, nobre vereador. Foi o Toninho Bellini 
que prometeu asfaltar Itapira inteira no dia 31 de dezembro. A culpa é do Toninho Bellini? A maior 
chuva dos 50 anos também é culpa do prefeito? Muito obrigado... Continuando o orador: Mas, 
vereador, então porque a pessoa prometeu conseqüentemente não administrará as estradas? Faz seis 
meses que as estradas não recebem manutenção. Não temos máquinas para realizar os serviços e a 
culpa não é do Joaquim... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Faça-me o favor, nobre vereador, de trazer o nome da pessoa que está boicotando. Traga o 
nome. Já que vocês chamarão a imprensa, favor dar nome aos bois... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Paulo Roberto Andrade: São documentos que devem ser enviados, mas não estão sendo... 
Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Se alguém está fazendo 
errado, a referida pessoa deve ser penalizada. Traga o nome, por favor. É um favor que estará 
fazendo para a população. Continuando o orador: Aprovamos a verba do carnaval. O nosso 
carnaval não possui fiscalização. Passou um bloco contendo apenas quatro ou cinco pessoas onde 
foi destinada uma verba de quase R$ 9.000,00. Isso é brincadeira, pois está faltando várias coisas 
para o município, dentre elas as máquinas, e no carnaval apenas quatro ou cinco pessoas integram 
um determinado bloco? Perguntei para uma pessoa se era um bloco e a mesma disse que sim. Nesse 
momento fiquei com vergonha de ter votado esse projeto. Peço desculpas, pois votei favorável a 
isso. Não é possível um bloco onde não possuía 50 pessoas levar R$ 9.000,00. Isso, em minha 
opinião, é um tapa na cara. Por esse motivo peço desculpa ao público presente. Obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Boa noite 
funcionários do S.A.A.E., funcionários da Casa, imprensa e público presente... Aparte concedido ao 
vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Somente para concluir meu raciocínio, público 
presente, é que se o prefeito realmente não deve em relação ao lixo, por que o mesmo não veio à 
público ou à imprensa dar uma satisfação a respeito em que o tribunal de Contas constatou. Por que 
o prefeito não instaurou uma sindicância para apurar o que está acontecendo? Se o prefeito não 
deve, o mesmo tem que apurar e apontar o funcionário responsável que está pesando o lixo. Por que 
o mesmo não instaurou uma sindicância em relação ao roubo do combustível? Obrigado, nobre 
vereador... Continuando o orador: Na semana passada estive falando a respeito do transporte 
realizado aos jovens em ação. Hoje venho à esta tribuna novamente para falar a respeito do 
transporte realizado aos jovens da Guarda Mirim que também estão sem condições de transporte. 
Muitos deles moram em áreas distantes como nos bairros de Barão, Eleutério, Ponte Nova, Istor 
Luppi dentre outros. Acredito que a administração não está agindo corretamente. Em vez de tirar o 



passe dos jovens, devia incentivar os mesmos ao trabalho e ao estudo, pois estão buscando uma boa 
qualificação. O pouco que muitos desses jovens recebem utilizam para sustentar a família. Se os 
mesmos precisarem pagar o transporte, qual será o valor total em um mês? É um absurdo, pois 
acredito que o prefeito deve incentivar os jovens a estudar, trabalhar e não deixá-los desocupados 
nas ruas onde estarão a mercê dos malfeitores. Acredito que a entidade da Guarda Mirim é 
respeitada em nossa cidade. Muitas pessoas passaram por essa entidade e atualmente são 
profissionais exemplares e pais de família, mas não estão tendo o devido respeito por parte da 
prefeitura. Deixo meus protestos, pois essa instituição não está sendo observada com bons olhos. A 
mesma presta um serviço de excelência aos jovens de nosso município. Outro fato que gostaria de 
falar é em relação ao transporte urbano. Nessa semana me deparei com um ônibus que bateu contra 
um muro na localidade da Rua Santa Teresinha, no bairro dos Prados. É muito freqüente vermos 
esse tipo de fato nos jornais. Então, os ônibus estão sem condições de trafegar. Os ônibus estão com 
a barra de direção quebrada, sem freio, sem vidro nas portas, mesmo assim as passagens estão caras. 
As pessoas pagam para viajarem de ônibus, mas os mesmos somente oferecem perigo à população. 
Acredito que é um desrespeito muito grande por parte da viação, pois a empresa apresenta veículos 
sem condições de tráfego. Essa situação é muito fácil, não é, pois no caso não é meu parente que 
utiliza o transporte público. Será que há pessoas da prefeitura que utilizam o transporte público de 
nosso município? Acredito que não há ninguém, mas as famílias de outras pessoas podem correr 
risco de vida. Todos da prefeitura encontram-se numa boa e por que irão querer utilizar esse tipo de 
serviço? Os filhos dos mesmos não andam de ônibus. Nunca foram constatar se o serviço é prestado 
com qualidade. É um absurdo e um desrespeito ao povo cobrar caro e oferecer um serviço de 
péssima qualidade... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: Está esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente... Continuando o orador: 
Obrigado e boa noite à todos.” 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 LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada PT. Autoria. Membros PT 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada PSB. Autoria. 
Membros PSB DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada 
PPS, PSDB e PTB. Autoria. Membros PPS DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Ofício s/nº.- Indicação 
Liderança da Bancada PV. Autoria. Membros PV DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) RELATÓRIO Nº. 
002/2010.- "Audiência Pública realizada no dia 09 de fevereiro de 2010, para discussão e debate 
dos Projetos de Lei nºs 06/ 07/ 14/ e 15/2010, que "Dispõem Alterações na Lei do Plano Plurianual 
de 2010 a 2013 e da lei de Diretrizes Orçamentárias 2010". Autoria. Comissão de Finanças e 
Orçamento. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Vetos o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Lei Complementar. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 005/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o nome 
da Guarda Municipal para Guarda Civil Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura 
dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 0016/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que De acordo com a Lei nº 4.052/07, estabelece 
valor a ser repassado para a Festa de São José de Barão A. Nogueira., no exercício de 2010. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0017/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo conceder subvenção econômica para a EMUHI. DESPACHO: ÀS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0018/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a Prefeitura 
Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos 
financeiros a fundo perdido. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo 
mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 10º) PARECER nº. 012/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 02/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 12/02/2010. As Comissões de 
Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras 
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Estabelece novos padrões para os servidores públicos lotados no SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS. redefine cargos e dá outras providências", após minudentes e acurados 
estudos sobre o teor da propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta 
óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, que 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 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 013/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2010. 
RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 12/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação; 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 
de Lei Complementar nº 003/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a 
estrutura administrativa do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA", 
após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são de parecer favorável, uma vez 
que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, que 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 18 de fevereiro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) PARECER nº. 014/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2010. RELATOR: Mário da Fonseca. DATA: 12/02/2010. As Comissões de 
Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras 
Serviços Públicos, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Extingue, transforma e altera carga horário de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 
que especifica", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são de parecer 
favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 
este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 015/2010.- Ao Projeto de Lei nº 04/2010 e Substitutivo nº 01/10. RELATOR: 
Mário da Fonseca. DATA: 12/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 04/2010 
e ao Substitutivo nº 01/2010, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o Art. 4º 
da Lei nº 3.238/00, 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 016/2010.- Ao Projeto de Lei nº 11/2010. DESPACHO: 



RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) PARECER nº. 017/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 11/2010. RELATOR: Mário da Fonseca. DATA: 12/02/2010. A Comissão de 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscreve, instada 
que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 011/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera o artigo 1º da Lei nº 4.508/09, que concede isenção de tributos ao SENAC", é de parecer 
favorável, uma vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine 
a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixa a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE JUSTIÇA E REDAÇÃO e OBRAS SERVIÇOS 
PÚBLICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) PARECER nº. 018/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 14/2010. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. DATA: 12/02/2010. As Comissões 
de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e 
Obras Serviços Público, Agricultura e Meio Ambiente; que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 014/2010, de autoria do Prefeito Municipal, que "Altera anexos 
do Plano Plurianual 2010/2013", 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. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) PARECER nº. 019/2010.- Ao Projeto de Lei nº 15/2010. 
RELATOR: Mário da Fonseca. DATA: 12/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Público, Agricultura e 
Meio Ambiente; que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
015/2010, de autoria do Prefeito Municipal, que "Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2010", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de 
imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 18º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0027/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vitalina Aparecida Domingues 
de Lima. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0028/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Luis Cirino. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Antônio Camilo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0030/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Arthur Peres. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Alcides de Arruda. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Pereira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0033/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Regina de Melo. Autoria. Luis Hermínio 



Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0034/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José Trani Bagatella. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0035/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lifonsina Dias 
Noriega Gonzales. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro 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. 27º) Indicação nº. 0025/2010.- Sugere construção de um redutor de velocidade 
tipo lombada na Rua Dorotéia de Freitas, nas proximidades da Igreja Brasil para Cristo. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Indicação 
nº. 0026/2010.- Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na Rua Lindóia, nas 
proximidades do número 875. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 0027/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar restabelecer 
a concessão de transporte gratuito aos alunos da entidade Aipa que residem nos bairros 
especificados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 0028/2010.- Sugere criar um ambulatório destinado 
especialmente aos funcionários públicos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Indicação nº. 0029/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito remanejar um veículo da Secretaria da Educação para o projeto Ronda Escolar da Guarda 
Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem o vereador Luis Hermínio 
Nicolai manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
32º) Indicação nº. 0030/2010.- determinar ao departamento competente averiguar situação de um 
terreno na rua Fidêncio de Almeida Trigo, em frente ao número 715, devido a grande quantidade de 
mato no local Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 0031/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 
departamento de Zoonoses averiguar situação de um terreno na Avenida Brasil, entre as lojas Pag 
Menos e Pititi, devido ao grande número de Caramujos Africanos no local. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Indicação nº. 0032/2010.- 
Sugere colocação de duas bocas de lobo na Avenida dos Italianos em frente aos números 1380 e 
1360 Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - 
Ofícios: 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 223477/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 
107.775,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) Ministério da Educação - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação.- Recursos Financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 142.020,95. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 37º) AGRO-DEL. - Convite para a cavalgada Agrodél a realizar-se 
no dia 21 de fevereiro a partir das 9:00 horas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Lar São Vicente 
de Paulo.- Solicita colaboração dos vereadores com a doação de 20kg de calabreza, para a 
realização no dia 27/02/2010 de uma tarde da pizza. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de fevereiro 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 
primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 002/2010.- Estabelece novos padrões para 
os servidores públicos lotados no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS. Redefine 
cargos e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Boa noite senhor presidente e funcionários. O Sindicato 
veio à esta Casa, participou da reunião das comissões e discutiu o Projeto de Lei em alto nível com 
todos os vereadores. Então, tivemos a colaboração do Sindicato. Hoje disse sobre as voltas que o 
mundo dá e isso é mais um exemplo e uma confirmação de que realmente isso acontece, porque 
todos se lembram e sabem que um dos últimos atos do ex-prefeito e do superintendente, Sr. Nóe 
Massari, foi entregar o S.A.A.E. através de via de concessão onerosa à Sabesp. Toda população na 
época foi contra. Os vereadores Sônia, Manoel Marques, Mauro Pressato e Cabo Siqueira lutaram e 
sabem da luta que foi. Tanto aconteceu que o ex-prefeito conseguiu, goela abaixo do povo, entregar 
o S.A.A.E. à Sabesp. O Ministério Público foi acionado e fizemos um inquérito. O promotor 
acolheu e transformou em uma ação civil pública, mas o S.A.A.E. foi entregue à Sabesp. Passou-se 
um ano e começou a campanha política para a eleição municipal. Um dos principais compromissos 
do prefeito Toninho Bellini na época era trazer o S.A.A.E. novamente. Na época o jornal Tribuna 
de Itapira brigou muito para que isso não ocorresse, mas nada foi possível e o S.A.A.E. foi 
entregue. O prefeito Toninho Bellini na campanha eleitoral disse o seguinte: “Olhem, se eu for 
eleito prefeito municipal de Itapira vou trazer o S.A.A.E. de volta.” Isso era uma vontade do povo, 
mas não podia ser feito. Lembro-me que minha pessoa estava presente em uma sessão desta Casa e 
um vereador que não está presente nos dias atuais disse o seguinte: “Mas vocês conseguirão trazer o 
S.A.A.E. de volta? Vou aguardar sentado ou deitado.” O prefeito Toninho Bellini já empossado 
como prefeito e com parceria feita ao Sindicato, toda população e os servidores do S.A.A.E., onde 
os mesmos não queriam sair do local onde trabalhavam, publicou o decreto às sete horas da manhã 
e lembro-me como se fosse ontem. Os servidores do S.A.A.E., o prefeito, o primeiro escalão do 
prefeito, vereadores, população e a Cristina com seu carro de som tocando o hino nacional pararam 
defronte ao S.A.A.E., entregaram o decreto e retomamos o local. O governador do Estado enviou 
tropa de choque para não entrarmos no S.A.A.E., mas a justiça e a Dra. Renata Manzini, juíza a 
época da 1ª Vara, concedeu a reintegração de posse ao município e a partir daquela época o 
S.A.A.E. nunca mais deixou de ser patrimônio do povo de Itapira. Embora algumas vezes a Sabesp 
tenha voltado, sabíamos que quando se luta pela vontade do povo, ninguém consegue derrotar. Com 
todo o apoio da sociedade, dos servidores e o arrojamento do prefeito Toninho Bellini 
conseqüentemente trouxeram o S.A.A.E. novamente e atualmente o mesmo é um patrimônio 
consolidado de nosso município. Com o S.A.A.E. em nosso município começamos a enfrentar um 
problema em que o vereador Mino se referiu, ou seja, os servidores foram destinados à prefeitura e 
como iríamos trazê-los novamente? Como está a questão salarial dos mesmos e como será feito 
isso? Tudo foi muito difícil. As contas de água davam problema, porque a Sabesp levou as contas 
embora. Com o tempo, paciência e competência dos servidores do S.A.A.E. e com a boa vontade e 
o amor que os mesmos possuem em relação à esta instituição, tudo se foi resolvendo e atualmente o 
S.A.A.E. é patrimônio do povo itapirense. Nesse momento lembro-me que no começo do ano 
passado, segundo ano de mandato do prefeito Toninho Bellini, o mesmo me nomeou para ficar no 
gabinete. Sempre tive o hábito de chegar cedo na prefeitura e um certo dia às 07:30 da manhã a 
Cristina ligou em meu celular pensando que me pegaria dormindo e disse o seguinte: “Olha, está 
havendo uma greve no S.A.A.E.. Gostaria que você viesse aqui agora.” Como já estava no gabinete 
da prefeitura, subi em cinco minutos. Nesse momento os servidores demonstraram certo 
descontentamento em relação à situação salarial e administrativa. Os servidores pleiteavam uma 



reestruturação administrativa e uma melhoria em seus salários, porque havia uma defasagem. Disse 
aquele dia o seguinte: “Então, me comprometo para resolvermos essa situação.” Logo em seguida 
sai e a Cristina continuou lutando. Na época o Dorival Vieira, secretário de administração, também 
auxiliou em relação a esse plano e atualmente estamos nesta Casa de Leis para votarmos o referido 
Projeto de reestruturação administrativa. Esse Projeto de Lei cria dez cargos efetivos, onze cargos 
em comissão de provimento obrigatório por servidores efetivos, ou seja, são cargos em comissão 
que somente podem ser preenchidos por servidores concursados do S.A.A.E. e dez cargos em 
comissão de livre nomeação. Juntamente com isso estão sendo extintos 14 cargos, além do outro 
Projeto de Lei que haverá reformulação e criará o Estatuto do S.A.A.E.. Na reunião das comissões a 
Cristina trouxe uma tabela mostrando as diferenças e como aumentará o salário de todos os 
servidores. Parece-me que todos os servidores estão de acordo. Pode-se criar uma polêmica. Os 
benefícios aprovados hoje conseqüentemente retroagem ao dia 01 de Janeiro de 2.010. Há um artigo 
que está criando em comissão uma livre nomeação do prefeito. Qual seria o motivo desses dez 
cargos? É legal e possível? Sim, desde que seja cargos de chefia e direção para o prefeito nomear. 
Nada impede que o prefeito designe os referidos cargos aos servidores efetivos, mas o mesmo 
também pode designar aos servidores que não são efetivos e sim comissionados, pois são dez 
cargos. Por que há concurso? Está certo isso? Está, porque a Constituição Federal prevê esses 
cargos. Se vocês me permitem vou procurar o artigo, porque também fomos questionados em 
relação a isso e a oposição questionou na reunião das comissões. Qual seria o porquê de criar os 
referidos cargos em comissão? Porque é permitido e a lei faculta. A Constituição Federal em seu 
artigo 37º, inciso 2º diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Então, seria somente através de 
concurso público? Não. Na parte final do artigo, o mesmo diz o seguinte: “Ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” Então, 
vejam o que está sendo criado também é perfeitamente possível e legal. Existe esse fato em nosso 
país inteiro. É um número menor de cargos, porque desses 30 cargos que estão sendo criados, 
apenas 10 são de comissão e livre nomeação. Então, venho à esta tribuna para defender o Projeto e 
votar favorável. Oriento a bancada de situação votar favorável ao Projeto. Acredito que todos 
votarão favoráveis e espero que o referido Projeto de Lei seja aprovado por unanimidade para que 
hoje possamos dizer o seguinte: “Consolidamos.” Ainda que não totalmente, mas quase totalmente 
o retorno do S.A.A.E. para o município de Itapira. O primeiro passo foi trazer fisicamente e 
enfrentar o ex-prefeito, governador e a polícia. O segundo passo seria dar essa dignidade e aumento 
de salário aos servidores valorosos que lidam com um trabalho tão árduo como é do Saneamento de 
Água e Esgoto de Itapira. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: “Gostaria de salientar para os senhores que a maioria das pessoas que estão presentes 
nessa legislatura não participou do momento em que o S.A.A.E. foi embora. Com certeza 
brigaremos a favor do S.A.A.E. e de seus funcionários. Então, as palavras do nobre vereador são 
endossadas por todos nós. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Serei breve. Não poderia deixar de vir à esta tribuna para 
parabenizar a Cristina, os funcionários do S.A.A.E., o prefeito Toninho Bellini e os vereadores 
quando de forma muito audaciosa o prefeito retomou o S.A.A.E. e esses vereadores o acompanhou 
para que nos dias de hoje pudéssemos votar o Projeto de interesse da categoria. A Cristina está 
presente e talvez muitos dos senhores presentes presenciaram que até ameaças de morte foi gritado 
desta tribuna destinada a mim e ao vereador Manoel Marques. Todos sabem que por conta do 
S.A.A.E. entraram em minha residência três vezes a fim de me intimidar. Esse fato não me 
intimidou nem um pouco, pois se forem fazer alguma coisa, façam bem feito. Gostaria de dizer que 
devemos sempre pensar que há dois princípios. O princípio da boa fé e o princípio da má fé. O que 
é o princípio da má fé? O princípio da má fé é quando pessoas tentam distorcer aquilo que está 
colocado ou quando há pessoas que tentam ludibriar outras. Conversei com a Cristina e fiquei 
sabendo que teve um vereador que soltou um boato de que embora fosse ter essa isonomia salarial, 
seria mudada a jornada de trabalho, enfim, uma série de situações. O Projeto de Lei é muito claro. O 



princípio da boa fé em relação ao que o prefeito fez com a Cristina foi discutir e no momento em 
que se pode fazer o referido plano, foi feito. Em nenhum momento o prefeito disse para a Cristina o 
seguinte: “Vamos fazer, mas no momento em que a Cristina sair vamos empurrar com a barriga.” 
Sabemos, Cristina, e você também sabe que havia pessoas dentro da administração que eram contra. 
Sempre me coloquei ao lado de vocês. Graças a Deus não há pessoas contra e nesse momento o 
princípio da boa fé prevaleceu e o prefeito enviou à esta Casa aquilo que vocês sempre aspiraram, 
ou seja, a referida isonomia, pois é inaceitável um funcionário ganhar R$ 600,00 e outro 
R$1.000,00. Isso é respeito ao trabalhador. Sei que vamos ter a discussão da campanha salarial, mas 
o que eu disse para a Cristina foi o seguinte: “Cristina, estamos com o orçamento complicado, mas 
pode ter certeza que o que der para fazer, o prefeito irá fazer.” Não tem o porquê de esconder, falar 
meias palavras e mentira. Esse tempo já passou. Então, gostaria de parabenizar. O trabalhador 
somente conquista no momento em que se une e respeita o seu Sindicato. Juntamente com o 
Sindicato, os servidores brigam, mas de uma maneira construtiva, descente, onde as pessoas 
colocam suas opiniões democraticamente e não enxovalham, achincalham e caluniem alguém. É 
dessa forma que as pessoas adultas agem. O grande beneficiado é vocês. Então, parabéns Cristina, 
parabéns funcionários do S.A.A.E., parabéns senhores vereadores que aprovarão esse Projeto de Lei 
por unanimidade e parabéns ao prefeito Toninho Bellini por essa conquista histórica do Serviço de 
Água e Esgoto de nosso município. Boa noite e muito obrigada.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei Complementar nº. 02/2010. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, o vereador 
Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
encaminhada ao processo de segunda votação dispensada os interstícios legais e regimentais. A 
seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº. 02/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 
nº 003/2010.- Dispõe sobre a estrutura administrativa do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE ITAPIRA. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
PAULO ROBERTO ANDRADE: “Senhoras e senhores, imprensa, nobres colegas, digníssimos 
funcionários do S.A.A.E., venho à esta tribuna para falar em nome dos pares e colegas da oposição. 
Gostaria de endossar a nossa intenção, desde quando chegamos à esta Casa, de fazer uma oposição 
inteligente e transparente sempre aprovando e parabenizando qualquer Projeto de Lei que chegue à 
esta Casa favorável ao município e a população. É de meu conceito e princípio como homem, 
independente de político, sempre valorizar o ser humano em todos os sentidos no dia-a-dia, sendo 
companheiro e colega financeiramente quando você pode e possui saúde financeira. Gostaria de 
parabenizar os colegas da oposição, bem que não gosto da palavra oposição, mas estamos aqui para 
trabalharmos a favor de nossa cidade. Somos opositores à idéias, mas que não venham ser 
prejudiciais à qualquer pessoa ou nossa cidade. Vamos aprovar endossando aos funcionários 
presentes nesta Casa que sempre foi orgulho para a população itapirense. Está de parabéns a 
administração Toninho Bellini por essa atitude. Também devemos parabenizar as idéias positivas e 
evidentemente contra aquilo que for negativo. Para resumir minha fala, acredito que é uma 
comprovação daquilo que falávamos desde quando chegamos à esta Casa. A nossa idéia é somar o 
Executivo, Legislativo e trabalharmos juntos da melhor maneira possível sempre favoráveis a 
população e de nossa cidade, pois é dessa forma que cada eleitor que nos confiou através do voto 
gostaria que fosse. Portanto, vamos endossar, apesar de sermos contra a criação de alguns cargos de 
comissão. Não seria no sentido de ser contra a situação, mas acredito até pelo fato da estrutura 
econômica que a prefeitura de Itapira está atravessando. Poderíamos conviver de forma melhor 
financeiramente não criando os referidos cargos de comissão que constam nesse Projeto de Lei 
Complementar. Como é de consenso que não queremos de forma alguma prejudicar qualquer linha 
e parágrafo do referido Projeto, tenho certeza que meus colegas votarão a favor. Então, está de 
parabéns as pessoas que fazem parte do S.A.A.E.. Pessoas essas que nos honram com suas 
presenças em nosso plenário. Venham sempre, pois as portas desta Casa sempre estarão abertas e de 



braços abertos para recebê-los da melhor maneira possível. Muito obrigado e boa noite a todos. 
Mais uma vez, parabéns à todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Serei mais breve que em minha primeira fala. Gostaria 
de dizer que todos sabem a importância de termos cargos em comissão. O nobre vereador Mario 
explicou o Projeto. Desses 40 cargos, 30 deles, embora em comissão, serão destinados ao pessoal de 
carreira, coisa que nunca existiu antes. Concordo com o presidente desta Casa quando o mesmo diz 
que a situação da prefeitura está ruim do ponto de vista orçamentário. Somente gostaria de lembrar 
a todos, não poderia deixar essa ocasião, que estaria bem melhor se o ex-prefeito devolvesse os R$ 
14.000.000,00 que saiu pela venda do S.A.A.E., não é mesmo? Se ele fizesse isso, hoje estaríamos 
em uma situação bem melhor. Esperamos que a justiça seja feita e que um dia o mesmo devolva 
esse dinheiro. Como o referido dinheiro não pareceu até os dias atuais conseqüentemente estamos 
nessa situação. Parabéns à oposição por ter votado a favor do Projeto. Obrigada e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, funcionários do S.A.A.E., boa noite. Gostaria de parabenizar à todos 
pela luta, empenho e dedicação por terem nos procurado para que assim pudéssemos votar o 
Projeto. Sou uma pessoa simples e todos vocês me conhecem. Tenho falado e repito que a única 
pessoa que conseguirá arrumar o salário dos servidores da prefeitura de modo geral será o dia em 
que sentar-me naquela cadeira. Vocês podem esperar por isso. Sempre disse desta tribuna que 
comecei de baixo. No passado eu era varredor de rua da prefeitura e também fui lixeiro. Poucas 
pessoas sabem disso. O salário sempre foi essa negação. Quando recebemos o referido Projeto de 
Lei falamos que éramos favoráveis. Iria pedir para votarmos o inciso separadamente, mas se 
fizermos isso conseqüentemente o Projeto não seria votado no dia de hoje. Não queremos 
atrapalhar. Queremos que o novo salário seja implantado ainda nesse mês. Gostaria de chamar a 
atenção em relação ao primeiro artigo. Essa lei estabelece a nova estrutura administrativa do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira. Será constituída de presidência, diretoria técnica, 
diretoria administrativa e financeira. Logo em seguida, aparece os cargos efetivos. Dois 
engenheiros, dois pedreiros, um operador de máquinas pesadas, dois escriturários, dois motoristas e 
um procurador jurídico. Ótimo. O inciso 2º diz: “Cargos de comissão de provimento obrigatório por 
servidores efetivos.” Há 14 cargos. Em relação ao Chefe de sessão está normal. Isso que me chama 
atenção. O inciso 3º diz: “Cargos em comissão sem vinculação de efetividade. Então, gostaria que 
vocês prestassem bem atenção. Aqui diz um presidente, um diretor técnico, onde consta no primeiro 
artigo, um diretor administrativo e financeiro. Até aqui, ótimo. Em relação aos comissionados está 
criando mais seis cargos e dois assessores. Essa seria minha preocupação em relação ao Projeto. 
Não somos contra os cargos de motoristas e manilheiro. A nossa preocupação como vereadores 
seria que esses cargos serão nomeados em comissão. Simplesmente não sabemos que será efetivado 
nesses cargos. Votei contra no passado por causa de uma circunstância, mas em nenhum momento 
eu quis atrapalhar. A nossa vida pública é cheia de altos e baixos. Existem momentos em que 
estamos por cima e momentos em que estamos por baixo, como eles estão passando atualmente com 
a denúncia do lixo. Eles vem à esta tribuna para explicar, mas os mesmos estão trabalhando. O 
Alberto Mendes escreveu uma reportagem pedindo desculpas por ter pedido voto para o prefeito 
Toninho Bellini. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos diz 
o seguinte: Não saí do assunto. Falei somente do S.A.A.E.. Por favor, senhor presidente... 
Continuando o orador: A senhora diz o que quer, mas não quer ouvir o que queremos dizer... A 
seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: A senhora falou coisas que não devia. Acredito que é um 
direito do nobre vereador. Continuando o orador: Em relação à essas denúncias se fossem em 
outra época, com certeza vossa excelência saberia o que estaria fazendo. Hoje você está defendendo 
uma coisa indefensável. A pura verdade é essa e falaremos muito nesta tribuna. Há mais denúncias, 
nobre vereadora, espere e verás. Não somos bobos, nobre vereadora. Há momentos em que 
fingimos ser “tontinhos”, nobre vereadora, mas a coisa é brava. Então, isso seria a minha 
preocupação. Por esse motivo que chamei a minha bancada para discutirmos. Gostaria de dizer à 
vocês, que todos merecem o nosso respeito. Não lhe dei aparte e peço um pouco mais de educação. 
A senhora é uma bela advogada e não está demonstrando educação. Respeitei vossa excelência 



quando não me deu aparte e agora você fica me enchendo o saco. Gostaria de dizer que a nossa 
bancada não atrapalhará, pois votaremos favoráveis na primeira e segunda discussão. Vocês 
merecem por o que estão lutando. Virá mais pedidos da prefeitura e estaremos atentos para 
votarmos favoráveis. Estão todos de parabéns. Deus abençoe e que esse dinheiro, sem dúvida 
nenhuma, dê para vocês comprarem uma mistura de boa qualidade para se alimentarem. Fico 
contente com esse fato e gostaria de dizer para Deus abençoar cada um de vocês. Obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite à todos. 
Os funcionários do S.A.A.E. estão presentes mais uma vez nesta Casa em busca de seus diretos. 
Como sou servidor público municipal, além de vereador, apoiamos a categoria. Vocês merecem o 
respeito desta Casa, pois são pessoas dignas, trabalhadoras e que necessitam melhorar seus salários. 
Quando o Sindicato foi fundado fui integrante do mesmo, fazendo parte da diretoria. Na qualidade 
de servidor, acredito que o Projeto veio à tempo para a concretização da equiparação salarial. É um 
direito que o servidor possui e com certeza melhorará a vida de cada um de vocês. Estamos nesta 
Casa para aprovarmos aquilo que é de direito do servidor público, seja da autarquia do S.A.A.E. ou 
da prefeitura. Esse fato deve servir de exemplo e que o Sindicato possa elaborar um Projeto, pois o 
dissídio do servidor será no mês de maio. Então, acredito que o Sindicato também esteja pronto para 
brigar e fazer o que for necessário para buscar o direito do servidor público. Sabemos que a data 
base é no mês de maio. Acredito que está melhorando a qualidade de vida dos servidores do 
S.A.A.E.. Esse fato é muito louvável e acredito que demorou muito para acontecer isso. Como 
servidor público, embora perseguido pela administração municipal, acredito que o direito do 
servidor seja líquido e certo. Estamos nesta Casa para defendermos a causa do servidor e do povo 
itapirense. Não estamos aqui para enganar ninguém. Estamos nesta Casa porque o povo escolheu e 
votou. Então, acredito que temos uma responsabilidade grande perante o servidor público e a 
cidade. Em minha opinião, o vereador deve cumprir o seu papel. É isso que estamos fazendo. 
Estamos respeitando os servidores públicos. Muitos deles mereciam estar em melhores condições 
salariais. Acredito que 3% de aumento como foi dado no ano passado é um absurdo. É muito pouco 
essa porcentagem. Acredito que devemos melhorarmos ainda mais. O Sindicato deve lutar pela 
classe. O mesmo foi criado para defender o interesse do servidor. Há muitos Sindicatos pelegos 
atualmente. Então, devemos ter um Sindicato que participe e brigue pelo interesse do servidor 
público como o Sindicato de nosso município faz. Sindicato e patrão baseiam-se em interesses 
contrários, porque aquilo que o servidor necessita, muitas vezes não seria o que prefeito gostaria de 
dar. Então, o direito do servidor está acima de tudo. Falo em nome de minha bancada, pois o que for 
direito do servidor, do povo e da cidade vocês poderão contar conosco. Estamos aqui para defender 
o interesse do povo. Falo como servidor público municipal. 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, vereadores, público presente e imprensa. Também gostaria de parabenizá-los 
por essa conquista e pedir que fiquem atentos com as balelas que vocês ouvem. Fico impressionado, 
pois o vereador pediu desculpas pelo fato de que há quatro atrás foi favorável na venda do S.A.A.E., 
mas atualmente o mesmo diz que estava por baixo. Então, fico impressionado com esse tipo de 
coisa. O vereador Carlinhos Sartori está sendo perseguido. É impressionante. A função do mesmo é 
na área da Saúde, mas estava trabalhando como escriturário no Fórum. A minha irmã que está com 
25 anos como professora foi expulsa da direção porque a mesma era diretora de Educação. Então, 
lamento que o senhor esteja sendo perseguido, Carlinhos. É uma grande verdade e morro de dó do 
senhor, nobre vereador... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Tanto está sendo perseguido que pediu uma liminar na justiça e a justiça não concedeu. 
Nesse momento me estranha muito o mesmo vir até aqui e pedir muitas coisas para o bairro de 
Eleutério, sendo que o mesmo está presente no bairro, mas mesmo assim diz que está sendo 
perseguido. O povo de Eleutério não merece o seu trabalho?... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Carlos Alberto Sartori:  Saia para lá, sua nepotista... A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Décio 
da Rocha Carvalho diz o seguinte: Agora a pouco a nobre vereadora questionou a palavra do 
vereador Toninho Orcini. Nesse momento virou outra conversa. O presente assunto é votar 
favorável aos servidores. Essa briga particular não interessará para os mesmos... Continuando o 



orador: Vim à esta tribuna para falar em relação do S.A.A.E. e dizer que não adianta fazerem 
demagogia. Se demorou muito para sair, graças a Deus que saiu através das mãos do prefeito 
Toninho Bellini, porque não teve ninguém para fazer isso à vocês. Então, vocês podem ter certeza 
que estavam querendo achar pêlos em ovo. O Projeto é bom e foi feito juntamente com o Sindicato, 
mas estão tentando achar alguma coisa errada para futuramente dizerem que avisaram. Como disse 
a nobre vereadora em relação ao S.A.A.E., onde estão os R$ 14.000.000,00 que sumiram. Acredito 
que devem achar que todos se esqueceram dos fatos. Então, parabéns para vocês e mais uma vez 
gostaria de parabenizar a administração Toninho Bellini, o Sindicato e os funcionários que lutaram 
por isso. Agradeço os vereadores que votaram favoráveis, mas não procurem arrumar desculpas por 
fatos passados. Quem está dando o benefício à vocês atualmente chama-se administração Toninho 
Bellini. Essa pessoa correu atrás e trabalhou para concretizar esse fato para vocês. Então, continuem 
dizendo como o vereador Toninho Orcini disse que haverá mais denúncias e muita água rolará. 
Estou dizendo que já falaram sobre três fatos, mas nada foi provado. Espero que haja alguma 
denúncia contra o S.A.A.E. e vocês continuem acreditando, pois é somente balela e conversa fiada. 
Estão tentando não deixarmos administrar o município. Muito obrigado e parabéns, pois essa 
conquista é de vocês.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: “Senhor presidente, nobre vereadores, boa noite. Não iria comentar sobre esse 
assunto. Fui um vereador que sempre atuei e estou há quase vinte anos nesta Casa. Gostaria de dizer 
aos funcionários do S.A.A.E. que nunca presenciei a prefeitura emprestar dinheiro ao S.A.A.E. e 
sim o mesmo emprestar para a prefeitura. O S.A.A.E., senhores vereadores, é uma das coisas que 
mais gera resultado em nosso município, pois é a única instituição, no caso, que não necessita 
comprar matéria-prima. É lógico que fica caro, pois é necessário bombear e tratar a água, mas o 
principal, onde seria a água, Deus nos deu. Então, esse fator gera lucro e por esse motivo os 
funcionários dessa instituição deveriam ganhar mais. Desde quando entrei nesta Casa a prefeitura 
sempre emprestou dinheiro do S.A.A.E., pois foram muitos milhões que passaram por nós nesta 
Casa. Realmente é um mérito do Sindicato e dos funcionários, mas vocês não participaram de 
nenhuma reunião na sala do prefeito. É esta Casa que está dando aumento para vocês. Senão 
passasse essa matéria por esta Casa conseqüentemente vocês não teriam o referido aumento como 
também o S.A.A.E. não seria vendido se os vereadores votassem ao contrário. Cheguei a falar ao 
deputado que meu voto seria contrário se minha pessoa estivesse presente nesta Casa. Podem ter 
certeza disso, pois ninguém compra o meu voto. Gostaria de dizer à vocês que nenhum prefeito 
conseguirá fazer nada sem a nossa autorização. Então, vocês devem à esses vereadores que votarão 
com orgulho esse Projeto. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº. 03/2010. 
Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, o vereador Mario da Fonseca requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada ao processo de segunda 
votação dispensada os interstícios legais e regimentais. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº. 03/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão a Indicação nº 0028/2010.- Sugere criar um 
ambulatório destinado especialmente aos funcionários públicos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação nº 0029/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito remanejar um 
veículo da Secretaria da Educação para o projeto Ronda Escolar da Guarda Municipal. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua 
integra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as 
presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do público que 
prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 



LAVROU-SE ESTA ATA. 


