
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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 a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, funcionários desta Casa, imprensa e comunidade nipônica. Talvez os senhores 
fiquem assustados com o fato de nosso município ser pequeno e conter muitas desavenças que se 
iniciará a partir desse instante com a minha fala e terminará com o último inscrito no Pequeno 
Expediente. Primeiro, senhor presidente, gostaria que o senhor atentasse para o vocabulário do 
nobre vereador Cleber Borges quando o mesmo se dirige a minha pessoa. Gostaria que o nobre 
vereador não dirigisse sua palavra à minha pessoa. Todavia, se assim o fizer, que me chame de 
vereadora Sônia e não “está aí” ou “aquela mulher”, porque nunca vi o vereador se dirigir à um 
homem nesta Casa como “este aí” ou “aquele homem”. É uma questão de gênero e exijo ser 
respeitada nesta Casa como qualquer um de meus pares. Então, gostaria que o senhor tomasse 
providência nesse sentido. Vamos aos fatos que aconteceram na semana passada. Há momentos em 
que minha pessoa fica estarrecida, porque Karl Max já dizia que não há teoria sem praxes ou 
pratica. O que podemos constatar nesta Casa seria em falar uma coisa e fazer outra completamente 
diferente. O presidente desta Casa diz que devemos trabalhar em benefício do povo, pois quem sairá 
perdendo com essas discussões é a população. O presidente convocou uma coletiva da imprensa, 
mas não permitiu que ninguém da administração participasse para expor seu ponto de vista. Cada 
uma diz o que quer e nesse momento a verdade passa longe. Um exemplo seria que a denúncia dos 
vereadores era que o município perderia R$ 4.000.000,00 do governo do Estado de São Paulo, 
porque não realizam o encaminhamento da documentação necessária para firmar os convênios. Pois 
bem. Na semana passada estava nesta Casa um Projeto de Lei que refere-se à um convênio com o 
governo do Estado de São Paulo para a tão decantada patrol que o nobre vereador Zé Branco diz 
respeito em toda sessão. Esta Casa poderia ter aprovado, pois o nosso Regimento permite que este 
tipo de convênio, sem maiores segredos, pode entrar na Casa e no mesmo dia ser aprovado. O que 
os vereadores fizeram? Seguram o Projeto. Por que seguraram? Seguraram para engrossar a lista 
dos mesmos. Eles não dizem, por exemplo, quando se manda a metragem e as fotos para um 
convênio X, que no município de São Paulo algumas pessoas pedem a cor da cueca do Dom Pedro I 
ou Dom João VI. Se alguém está segurando alguma coisa seria no município de São Paulo. É o 
chefete. Depois chegam aqui e falam para os senhores que o município perderá. Esse fato será mais 
um desafio que lançarei nesta Casa. Virei toda semana à esta tribuna para falar sobre essas 
barbaridades que acontecem, onde as pessoas querem chamar os holofotes para si mesmas, mas não 
sabem como. Será um desafio perguntar qual o Projeto que está parado. Não me venham falar sobre 
a Infovia, porque todos sabem que custará aos cofres públicos mais de R$ 1.000.000,00 e o governo 
do Estado somente quer liberar R$ 25.000,00 para realizarem um estudo. Sem dinheiro não adianta 
fazer estudo. Gostaria que viessem aqui de papel timbrado dizendo o seguinte: “Deixamos de 
receber esse dinheiro, porque esse assunto parou na prefeitura.” Somente um prefeito com 
problemas mentais, coisa que o nosso não tem, não firmaria um convênio com o Estado. Então, 
vamos procurar fazer as coisas às claras. Sempre disse que estou nesta Casa há três mandatos e 
vários vereadores estiveram comigo quando fui oposição ao Barros Munhoz. Todavia, muitos 
Projetos que vieram à esta Casa, eu aprovei. Todos os Projetos que eram bons para a população de 
Itapira, votei favorável. Gostaria que me mostrassem um Projeto em que votei contra. Onde eu tinha 
suspeita de corrupção, desvio de dinheiro público ou dinheiro que seria enviado para os amigos do 
ex-prefeito, votei contra, pois era nosso dinheiro que estava indo para o ralo. Na semana passada 



houve vereador que disse que os funcionários públicos somente saberão o que é um bom salário 
quando o mesmo sentaria na cadeira do prefeito. Ainda bem que não sentou e não sentará, porque se 
sentar naquela cadeira conseqüentemente venderá o S.A.A.E. ou o Hospital Municipal. Há vereador 
que passa perto de minha pessoa e diz o seguinte: “Isso é somente o início das denúncias. Vocês 
verão, pois há muita sujeira.” Em nenhum momento meus parentes trabalharam na prefeitura na 
época da administração Barros Munhoz, porque se minha pessoa acredita que o governo é corrupto, 
nenhum parentesco meu trabalhará nessa instituição. É muito fácil falar. Então, se o vereador 
acredita que é um mar de lama, peça para seu parente sair. É desse modo que ensinamos nossos 
filhos, ou seja, pedimos para eles não ficarem perto de pessoas que não prestam. É muito fácil falar 
de um lado, mas conter parentes de outro. Então, é muito fácil continuar recebendo dos cofres 
públicos através de cargo em comissão, porque se fosse funcionário concursado não estaria falando. 
A administração é corrupta e sem vergonha? Prove. Se realmente for, peça para o parentesco sair da 
autarquia. Então, não adianta falar, mas o parentesco receber salário, através de cargo em comissão, 
da prefeitura. Então, acredito que em relação a algumas coisas devemos colocar os pingos nos “is”. 
Para finalizar, gostaria de parabenizar o jornalista Fernando do jornal A Gazeta pelo fato de ser o 
único jornalista que perguntou nessa coletiva o porquê que eles não tinham aprovado o Projeto de 
Lei onde autorizava a vinda da patrol em nossa cidade. Pelo amor de Deus, estou parabenizando o 
jornalista e não o jornal. A função do jornalista é fazer as perguntas para que as pessoas expliquem. 
Lamentavelmente, Paulo, como presidente desta Casa, sua resposta foi que não sabia... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Primeiramente convoquei a imprensa de 
forma aberta. Solicitei à vocês para se deslocarem ao Executivo e ouvirem a versão do mesmo. 
Então, não foi nada fechado... Continuando a oradora: O presidente devia responder que não 
sabia? O presidente estava presente e tinha acesso à pauta. O presidente devia questionar o porquê 
que não queriam o referido Projeto na Ordem do Dia. Sei que virá alguns vereadores à esta tribuna, 
mas em minha opinião quando falarem devem provar, pois senão conseqüentemente cairão no 
descrédito da população. Não está bom? Peça para sair. Irei fazer um plágio: Peça para sair zero 
dois. Não permito que meus parentescos andem com pessoas que não prestam, especialmente 
parentes que vivem dentro de minha casa. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Companheiro presidente, nobres pares, público 
presente, representantes do Sindicato, da Legião Mirim, imprensa, Rádio Clube, boa noite. 
Primeiramente gostaria de falar em relação a uma indicação de minha autoria onde recorre, através 
do Legislativo, que o transporte dos jovens da Legião possa ser restabelecido pela prefeitura. O 
passe foi cortado e são jovens carentes que necessitam do transporte para se deslocarem à entidade, 
buscando melhores condições de vida e de um trabalho para ajudarem seus familiares. Então, como 
que o governante tira a oportunidade dos jovens? Em que mundo estamos vivendo? Esse fato não 
pode ocorrer. Acredito que devemos incentivar os jovens a estudar e trabalhar. O prefeito deve 
incentivar, pois sempre foi dado incentivo. Por que nesse momento gostariam de tirar? Acredito que 
devemos apoiar os jovens que querem estudar e trabalhar. Muitos deles ajudam a família com seus 
salários e se os mesmos precisarem pagar conseqüentemente o passe ficará quase que totalmente a 
troco de seus salários. Muitos moram em bairros distantes como Barão, Eleutério, Ponte Preta, 
Ponte Nova, Istor Luppi, Jardim Galego e Penhão. Então, fica difícil o acesso dos referidos jovens à 
entidade Legião Mirim. Deixo novamente sacramentado como fiz nas sessões anteriores. Gostaria 
de pedir que seja restabelecido o passe dos jovens em ação, guarda mirim e legião mirim. Estamos 
nesta Casa para buscarmos o que é de interesse e direito povo. Por esse motivo que somos 
vereadores, pois estamos representando a população. Gostaria de falar a respeito do Rotary 
Internacional que na data de hoje está comemorando 105 anos. É uma das ONGs mais antigas do 
mundo que desenvolve um trabalho na parte médica e educacional. Um dos princípios dos 
idealizadores é a compreensão à paz mundial. Possui um projeto em prática desde a época em que 
minha pessoa integrava o Rotaract e Interact. Atualmente sou integrante do Rotary há dez anos. 
Essa instituição realiza trabalhos na parte da Saúde. Em relação à vacina da gotinha, um programa 
do Rotary Internacional, muitos voluntários se deslocam à vários países para vacinar as crianças. A 
contribuição que o rotariano colabora é revertida na vacinação contra a poliomielite. Muitas 



pessoas, em décadas passadas, tiveram muitos problemas com essa doença. Um dos projetos do 
Rotary é extinguir esse tipo de doença da face da terra. Deixo gravado nos anais desta Casa, como é 
dia do Rotary Internacional, um abraço à todos os rotarianos do município de Itapira e para aqueles 
que não estão presentes como fundadores, onde muitos deles tiveram uma brilhante passagem pela 
instituição. Deixo meu apreço e carinho à esta entidade que completa 105 anos de serviços 
prestados no Brasil e no mundo. Gostaria de voltar a falar em relação ao transporte público, porque 
a empresa Itajaí ainda apresenta ônibus sem condições de trafegar. Os ônibus apresentam problemas 
de mecânica, estofamento e o povo sempre paga caro pelo serviço prestado. Os idosos ainda não 
possuem o seu direito adquirido, haja vista que há uma representação no Fórum para buscar o 
direito dos mesmos. Os idosos com 60 anos possuem direito a gratuidade ao transporte, mas em 
nosso município esse fato ainda não aconteceu. Então, devemos sempre buscar os interesses do 
povo. O idoso já trabalhou e contribuiu. Portanto, os mesmos possuem esse direito garantido por 
uma lei Federal. O Estatuto do Idoso está vigente, mas infelizmente não cumprem em nosso 
município. Mais uma vez o idoso está sendo desrespeitado. Acredito que é um desrespeito com as 
pessoas que trabalharam e colaboraram muito. No mínimo o idoso deveria ter seus direitos 
reconhecidos. Muitas vezes os mesmos necessitam brigar por seus direitos, mas mesmo assim 
fazem com que os idosos desçam do ônibus pelo fato de não possuírem o benefício. É um descaso e 
um desrespeito com os idosos, pessoas que já trabalharam muito em suas vidas... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Primeiramente gostaria de cumprimentá-lo e 
parabenizá-lo pelo seu discurso. Estamos nesta Casa para discutirmos situações atuais e futuras, 
defender o nosso povo e não atacar o passado. O passado pertence ao museu. Não estamos nesta 
Casa para atacar o passado e sim para falarmos do presente e futuro. Devemos discutir situações 
para o bem de nosso povo, exatamente como o senhor está fazendo. Parabéns, nobre vereador... 
Continuando o orador: Gostaria de falar em relação a nossa Guarda Municipal. Acredito que a 
Guarda, se melhor equipada, prestaria um serviço de melhor qualidade. Atualmente há veículos que 
não oferecem condições de tráfego em nosso município. São veículos que estão quebrados. Muitas 
vezes os integrantes da Guarda necessitam fazer “vaquinha” para pagar o conserto da parte 
mecânica do veículo para que desse modo possam atender a população. Isso é um absurdo. Acredito 
que para termos segurança a prefeitura deveria olhar com bons olhos a instituição da Guarda 
Municipal e equipá-la adequadamente. O povo precisa da Guarda Municipal. A mesma está 
desenvolvendo um trabalho muito bom em nossa cidade. Devemos apoiar os integrantes da Guarda 
que trabalham e desenvolvem um serviço em prol da população. Em relação à contra partida por 
parte da prefeitura, a Guarda não recebe os devidos materiais necessários para desenvolverem um 
trabalho adequado. Os rádios de comunicação entre os integrantes da Guarda, muitos deles estão 
amarrados com arames. Três veículos da Guarda Municipal serão leiloados, pois estão em péssimas 
condições de uso. Acredito que a Guarda Municipal foi criada para defender o povo, mas para isso a 
mesma deve ter condições favoráveis como armamentos de boa qualidade, coletes a prova de balas 
e todo material que necessitam para desenvolverem um serviço de qualidade. Devemos olhar para o 
lado da população, porque a Saúde, Educação, Cultura e Segurança são fatores importantes para que 
uma determinada população tenha melhores condições de vida. Gostaria de falar um pouco em 
relação ao budismo. É um prazer recebê-los nesta Casa. Já participei de uma reunião na casa da Dra. 
Silvia. Gostaria de parabenizar o vereador que fez o voto de congratulação. Acredito que é um 
serviço prestado em todo o mundo. Sejam bem-vindos. Para nós vereadores é um orgulho muito 
grande recebê-los nesta Casa. Obrigado e uma boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Senhor presidente, nobres vereadores, representantes da 
imprensa, servidores desta Casa, público presente, no qual cumprimento na pessoa do médico e 
poeta Dr. Celso Mendes, boa noite. Tive o prazer na sexta-feira passada no período da noite 
participar do lançamento do livro “Trajetórias”. Foi extremamente agradável conhecer o autor e 
poeta. Já disse desta tribuna na primeira sessão desse ano que a nossa cidade é privilegiada na área 
cultural. É tamanha a produção artística e cultural em nosso município. Como cidadãos itapirenses 
devemos dar mais valor aos nossos poetas, artistas e autores, pois nosso município está cheio dele. 
O livro do Dr. Celso é excelente. Aqueles que gostam de poesia e possuem uma sensibilidade, 



recomendo que leiam, porque vale muito a pena. Então, fica registrado, Dr. Celso, os meus 
parabéns. O vereador Ferrarini fez um voto de congratulação e já assinei em conjunto. Acredito que 
a cidade agradece à todos vocês por nos propiciar esse momento de cultura e prazer. Gostaria de 
aproveitar e sanar algumas questões. A vereadora Sônia que me antecedeu teceu comentários em 
relação aos convênios, onde todos que acompanham através da imprensa puderam constatar que o 
grupo de oposição criticou a administração municipal alegando que a mesma vem fazendo pouco 
caso ou até mesmo boicotando os recursos vindos do governo Estadual. Não é, senhor presidente? 
Mostrarei e provarei porque não é. O convênio com o governo do Estado ou Federal é algo muito 
difícil. Não é simples essa questão. Não é somente dizer o seguinte: “Estou mandando uma verba e 
pode pegar o dinheiro para gastar.” Não é desse modo. Eles exigem uma série de documentações e 
questões para poderem formalizar o referido convênio. Do modo em que falam parece-me que é 
fácil arrumar, mas não é. No momento em que se conseguiu formalizar o convênio 
conseqüentemente um Projeto vem à Câmara para autorização. Após a autorização e todos os 
fatores necessários, devemos abrir um processo de licitação para constatarmos qual empresa 
ganhará e que se habilitará a fazer o referido convênio. O que gostaria de dizer e deixar claro, não 
quero explicar como é feito um convênio até mesmo pelo fato de não entender muito, mas o pouco 
que conheço posso afirmar que não é tão simples assim, que o prefeito Toninho Bellini em que pese 
todas as divergências políticas, jamais recusaria qualquer recurso que viesse para o bem de nossa 
cidade. Causa estranheza, mas não deveria causar, porque é ano político. Não é ano político para as 
eleições municipais, mas sim para eleição Federal e Estadual. Todos sabem que o deputado Barros 
Munhoz será candidato a deputado Estadual ou Federal. Será o ano em que o mesmo irá fazer 
denúncias e tentará acabar com o prefeito. Por quê? Porque o deputado Barros Munhoz nunca 
conseguiu passar da casa dos vinte mil votos em nosso município. O prefeito Toninho Bellini 
obteve 27 mil votos. Então, tudo isso nada mais é do que campanha política. O deputado precisa 
criar fatos novos e os vereadores que o sustentam, seguem e concordam com o mesmo participando 
disso. Estou tranqüilo e o prefeito também está tranqüilo, porque sabemos que todo dinheiro vindo, 
seja de quem for, é muito bem vindo. Não é somente o convênio do governo do Estado que demora 
em sair. A Caixa Econômica Federal, responsável em gerenciar os recursos do governo Federal, 
vive chamando os municípios na regional e em outras cidades, para dizer em relação da dificuldade 
que é formalizar um convênio e colocar o mesmo em andamento. Alguns saem mais rápidos e 
outros não. Agora, na quinta-feira passada eles falaram nesta Casa que estávamos desprezando o 
convênio da creche, mas nessa mesma data o município não tinha sido notificado de que foi 
autorizada a mudança da creche da localidade do Jardim Raquel ao Assad Alcici. Está aqui toda 
documentação que prova. Se alguém quiser verificar, estará aqui. Está assinado pelo governo do 
Estado, onde notifica o município da possibilidade da mudança da creche no dia 19 de fevereiro, 
sexta-feira às 10:45 da manhã. Na quinta-feira à noite já estavam cobrando esse fato. Tudo bem, 
pois eles fazem sustentação ao deputado, mas ainda não tínhamos sido notificados. Então, não é 
justo cobrarem antes de termos a autorização. Nesse momento fomos notificados e 
conseqüentemente vocês podem cobrar. Se começar demorar, vocês poderão cobrar. É a mesma 
coisa em relação à patrol. O vereador Décio da Rocha Carvalho se esforçou, foi até ao deputado 
Barros Munhoz e pediu verba para o município comprar uma patrol. São méritos do vereador Décio 
e do deputado que liberou a verba. O vereador procurou o Mino, a mim e disse o seguinte: “Está 
aqui a verba.” No dia seguinte o vereador Mino foi à prefeitura e correu atrás. A prefeitura ficou 
feliz da vida pelo fato de comprarmos mais uma patrol e desse modo ajudar ainda mais no 
recapeamento das estradas. Tanto é verdade que na semana seguinte o Projeto de Lei estava pedindo 
autorização à esta Casa para que desse modo possamos firmar o convênio. Nesse momento 
conversei com o vereador Antonio Orcini, pois como líderes de nossa bancada somos responsáveis 
em fazer os acordos. Eu disse o seguinte: “Vereador, vamos chamar o Projeto hoje, pois é um 
convênio com o governo do Estado e é permitido.” O vereador disse o seguinte: “Não, Mario. Não 
chamaremos hoje.” Desse modo o Projeto foi segurado. Chegou à reunião das comissões, com 
exceção de minha pessoa e do vereador Mino, os demais vereadores seguram o Projeto por mais 
quinze dias. Nesse momento o vereador Décio disse que chamaria na data de hoje. Tomara mesmo, 



nobre vereador. O que não acho certo é criticar o município sendo que não é o mesmo que está 
segurando. Pode haver falhas do município e a administração não é perfeita? Concordo que um ou 
outro convênio não houve sucesso e que não houve o encaminhamento correto. Somos passíveis de 
erro. Um ou outro convênio não houve sucesso, mas em relação à má fé, posso garantir à vocês que 
nunca houve. Todas as verbas que foram mandadas ao município, nós pegávamos. Outro assunto 
que gostaria de abordar, não sei se há tempo hábil, mas gostaria de dizer que a imprensa nacional 
noticiou esses dias que haverá uma divisão no pedágio da SP 340, ou seja, Campinas ao município 
de Águas da Prata. O pedágio que custa R$ 7,90 passará a custar em torno de R$ 3,60 e colocarão 
outro com o mesmo valor. O plano do DER, agência de transportes, é colocar esse pedágio naquela 
antiga fábrica de suco que há na estrada. Então, peço aos vereadores que dão sustentação ao 
deputado que levem ao mesmo o pleito para que esse pedágio não venha se instalar no município de 
Itapira e desse modo os itapirenses não precisarão pagar dois pedágios. Digam para esse pedágio se 
instalar na frente do município de Mogi Mirim ou Mogi Guaçu, onde conseqüentemente todo o 
circuito das águas, incluindo a nossa cidade e o município de Mogi Mirim, não pagará R$ 7,90 e 
sim R$ 3,00. Digo também, senhor presidente, que esse seria o momento da Acalesp. Pode contar 
comigo. Vamos fazer um esforço e jogar esse pedágio para o município de Mogi Mirim ou Mogi 
Guaçu para quando o itapirense se deslocar à cidade de Campinas pagar somente R$ 5,00 em Mogi 
Mirim e R$ 3,90 em Jaguariúna. O modo em que eles pensam, foi noticiado no Estadão, é que 
somente Jaguariúna e Santo Antonio de Posse pagarão R$ 3,90. Os municípios de Itapira, Mogi 
Mirim, Águas de Lindóia, Lindóia e todos os demais continuarão pagando o preço atual, porque 
dobrará o pedágio do mesmo modo. Então, peço aos nobres pares que possuem contato com o 
deputado, ao presidente da Acalesp, órgão forte e bem feito, que venham a interferir para que o 
referido pedágio se instale à frente de Mogi Mirim ou Mogi Guaçu e desse modo não pagará os 
moradores de Itapira, Águas de Lindóia, Lindóia e Serra Negra. Podem me dizer o seguinte: 
“Mario, mas quem reside no município de Águas de Lindóia e Lindóia poderá se deslocar através 
do município de Amparo ou Socorro. Não precisam passar por aqui.” Quem esteve nestas cidades 
puderam constatar no folheto em que distribuem o seguinte: “O caminho seguro e mais rápido é 
através da SP 340 que liga Itapira à Lindóia e Águas de Lindóia.” Então, acredito que essa briga 
deve ser comprada. Peço apoio de todos os vereadores. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : “Senhor presidente, nobres 
vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de parabenizar o Dr. Celso, médico de minhas 
filhas, pelo seu trabalho e que continue fazendo mais livros. Não é o primeiro livro e com certeza 
virá muitos outros. Gostaria de parabenizar os integrantes da Ong e podem contar conosco. A minha 
fala ainda baseia-se em relação às nossas estradas, nobre vereador líder do prefeito. Gostaria de 
desejar uma boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. O grande problema de nosso município 
atualmente, além de todos os problemas, é a questão das estradas rurais. Qualquer lado que formos 
constataremos que não há estrada em boas condições de tráfego. Começou a recuperação das 
estradas. O vereador Mino me garantiu que conversou com o encarregado e até sexta-feira 
finalizarão mais trecho da estrada do Rio Manso. Haviam máquinas quebradas, mas contrataram 
algumas e isso é bom, nobre vereador. Gostaria de comunicar aos vereadores em relação ao pedido 
que fiz ao deputado onde foi assinado por todos os vereadores. Vamos chamar o Projeto, nobre 
vereador. Você pode questionar-me o seguinte: “Mas por que vocês não assinaram aquele dia?” 
Não assinamos pelo fato de que as coisas não podem ocorrer desse modo. Devemos nos reunir e 
conversar com as pessoas que estão disponibilizando o referido convênio. Realizamos uma 
conversa com o deputado Edinho Araújo, três vezes prefeito da cidade de São José do Rio Preto, 
para pedirmos esse convênio à ele. A estrada que será aberta em nosso município de Itapira será a 
IPI 030, ou seja, a estrada que chama-se Osvaldo Cricco. Essa estrada será aberta pela empresa 
Codasp. São sete quilômetros de estrada. Então, essa região conseguirá esse benefício através da 
empresa Codasp. Faltam apenas algumas partes burocráticas. O governo investirá R$ 600.000,00 na 
referida estrada. Possuímos o aval do deputado onde abrirá outras estradas, nobre vereador. A 
estrada do Rio Manso será somada com a estrada que vai para Santo Antonio de Posse. A estrada de 
Mirim irá virar no Bié, onde atenderá cerca de 90% da população. Então, ficamos felizes. O 



convênio será realizado e chamaremos à Ordem do Dia. Tenho certeza que os senhores darão o 
parecer favorável. Essa máquina não será perdida. O município conseguirá e estamos lutando para 
isso. Falei com o deputado e disse por telefone que estamos necessitando. O mesmo deu sinal verde. 
Nesse momento, senhor presidente, as coisas começaram a virar. Por esse motivo que seguramos o 
Projeto. Não adianta aprovarmos para outras pessoas barrarem. Então, a conversa mudou. Vamos 
começar a virar a roda e a administração deve acelerar. Podem ter certeza disso... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Infelizmente a creche devia estar construída e 
funcionando. Na verdade, a creche foi transferida para o bairro de Jardim Raquel e após cinco 
meses a prefeitura solicitou que não fosse ao Jardim Raquel e sim para outro bairro. O pior de tudo 
é conseguirmos o aval da verba. A partir desse momento acredito que entra a competência das 
secretarias municipais da prefeitura em agilizarem os documentos para que as verbas venham de 
forma rápida e dessa forma não corramos o risco de perdê-las... Continuando o orador: Os 
vereadores votaram favorável a compra de uma patrol, cinco caminhões e uma retroescavadeira. Há 
quanto tempo já votamos esse Projeto? Votamos recentemente. Estou cobrando o vereador Mino, 
mas até o momento não aconteceu nada. É muita burocracia. Não é nossa culpa, pois votamos 
favoráveis ao Projeto. Gostaria que o nobre vereador Mino respondesse. O Mino deve estar mais 
por dentro do assunto do que o senhor, nobre vereador Mario... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Mario da Fonseca: O que veio à esta Casa foi uma autorização para o município firmar um 
convênio com o BNDES. A prefeitura não firma esse convênio diretamente com o BNDES. Quem 
firma esse convênio é o banco. No caso, seria a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa 
Econômica Federal está empenhada e a documentação está em andamento. Assim que a mesma 
ceder a aval ao município conseqüentemente será assinado o convênio. Desse modo o município 
assinará e comprará essas máquinas. Acredito que deve ser esclarecido que as coisas não são da 
noite para o dia. Ninguém é perfeito. Erros existem? Existem, mas gostaria de deixar claro é que 
não há um boicote ou má vontade. É muito pelo contrário, ou seja, toda a verba que o deputado ou o 
presidente disponibilizar será muito bem-vinda. Se a verba favorecer para a população, jamais 
boicotaremos, seja qual verba for. Então, nesse caso vereador, é uma autorização de um convênio 
com o BNDES. Estamos aguardando uma resposta da Caixa Econômica Federal, agente facilitador 
e operador a quem o BNDES responde, para que possa ser feito e encaminhado as compras dos 
veículos... Continuando o orador: Precisamos desses veículos urgentemente. As referidas 
máquinas somadas com a que o deputado disponibilizará, conseqüentemente o município terá 
quatro delas para trabalhar. Se colocarmos todas essas máquinas para trabalhar conseqüentemente 
quatro estradas por dia serão melhoradas de forma rápida. O povo não agüenta mais, porque 
algumas estradas não recebem os devidos cuidados há pelo menos cinco meses. Muitas pessoas não 
conseguem chegar à suas casas e chácaras. As pessoas que moram em minha região estão indo pela 
estrada de Mogi Guaçu. Então, não sabemos para onde correr. Falamos que há certa emergência 
para o deputado em relação a esse fator. Precisamos da autorização da prefeitura. Em meu 
entendimento político é necessário construir alguma coisa para se tornar realidade... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Precisamos esclarecer os fatos da melhor 
maneira possível. Ninguém está nesta Casa pressionando, pois os fatos não se concretizam da noite 
para o dia. Acontece que temos Projetos, nobre vereador, que há dez meses estão aguardando 
alguma argumentação. Então, em relação à verba da pista de atletismo que foi conquistada pelo 
nobre vereador Cleber, a mesma está esperando alguma resposta há 22 meses. Então, é inconcebível 
na cabeça de qualquer pessoa que um fato demore tanto como está acontecendo. Creio que não seja 
boicote, mas está faltando competência de algumas pessoas que trabalham nas secretarias para que 
os fatos se concretizem. Tive o cuidado de solicitar das pessoas envolvidas à secretaria do Estado se 
havia algum documento extra. Os documentos que são solicitados pela secretaria ao nosso 
município são os mesmos que solicitam dos quinhentos e pouco municípios do Estado de São 
Paulo. Então, senão for má vontade, acredito que seria um pouco de falta de competência das 
pessoas envolvidas ao Executivo... Continuando o orador: Somente para encerrar gostaria de dar 
um exemplo. Estive presente na fazenda Monte Alegre para realizar um levantamento e constatar 
onde estão os alunos do Estado. Estamos fazendo um mapeamento. Estive presente nessa localidade 



e perguntei para a mãe de dois alunos o seguinte: “Seus filhos passaram para a 5ª série?” A mesma 
me respondeu o seguinte: “Não passaram, porque o transporte não vem buscar os nossos filhos. Eles 
somente vêm buscar no dia em que querem. Então, meus filhos não passaram de ano pelo fato das 
faltas.” Essa senhora está indo embora daquela localidade. Muitas pessoas se mudam pelo fato de 
que o transporte não chega até eles. Podem se deslocar à fazenda Monte Alegre e constatar esse fato 
com um trabalhador da mesma. Os dois filhos desse homem repetiram de ano por faltas. A culpa 
não é da empresa Itajaí e sim das estradas, porque não há condições dignas de se deslocar através 
das mesmas. Passei por aquelas estradas, isso porque não chove há praticamente uma semana, mas 
mesmo assim fiquei atolado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno: 
Gostaria que o nobre colega Mario me explicasse o porquê que o Executivo não aproveita a verba 
de R$ 100.000,00 destinada para a reforma da pista de atletismo proveniente do governo do 
Estado?... Continuando o orador: Muito obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, 
imprensa e público presente. Em meus trinta segundos que me restam gostaria que dizer que estou 
sendo questionado nas ruas à respeito dessa verba. Como a Rádio Clube está presente seria uma 
oportunidade de responder que o prefeito Toninho Bellini não está louco e nunca ficará. Toda a 
verba que vier será bem-vinda. Devemos dizer a verdade. Honestamente, senhor presidente, gostaria 
de dizer nesses dez segundos que me restam que todas essas denúncias são feitas por um homem 
chamado Sandro Pio. Honestamente, senhor presidente, pelo respeito que possuo por sua pessoa, 
gostaria de dizer que esse homem não merece o respeito de ninguém. Tenho certeza que o senhor 
não foi pressionado para ficar do lado dele e acredito que o povo de Itapira conhece quem foi o 
Sandro Pio. Todas essas denúncias estão sendo partidas dele. Então, a resposta que tenho para o 
povo de Itapira seria que o prefeito Toninho Bellini ainda não ficou louco, não rasga notas de R$ 
100,00 e todo o dinheiro que ser disponibilizado o mesmo alegará que será bem-vindo. Como as 
denúncias são do Sandro Pio, vocês podem certeza que esse fato não tem importância nenhuma. 
Esse fato ficará provado e infelizmente não terei meus dez minutos para falar, pois provaria ao povo 
de Itapira que as denúncias do Sr. Sandro Pio baseiam-se no transporte, asfalto e tudo mais. 
Obrigado e boa noite à todos.”A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente gostaria de 
esclarecer que não trata-se de denúncias e sim um empurrão de incentivo para que as coisas se 
engrenem definitivamente entre o Legislativo e Executivo. Isso seria o nosso sonho e esperança.” 
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. Em seguida o 
Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 
expediente. 1º) Projeto de Lei nº. 0019/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Disciplina a entrega de medicamentos pela 
rede municipal de saúde do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 2º) Projeto de Lei nº. 0020/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Centro Comunitário de 
Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Não havendo 
mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 016/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
11/2010. RELATOR: Antonio Orcini. DATA: 12/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação, e 
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram 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", são de parecer favorável, uma 
vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram no entanto, com embasamento em farta jurisprudência em apresentar uma Emenda 
Aditiva com objetivo de conceder a redução de 50% (cinqüenta por cento) do IPTU 2010 aos 
cidadãos aposentados e pensionistas. Não há que se falar de iniciativa privativa do Executivo, uma 
vez que o Supremo Tribunal Federal já referendou, que as matérias de direito tributário são de 



iniciativa concorrente, podendo legislar sobre o assunto, tanto o Poder Executivo como o Poder 
Legislativo. Nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 309.425-4 São Paulo, em 
que figura como relator o renomado Ministro Carlos Velloso, preceitua que a Constituição 
Federal/88 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito 
tributário. Impertinência da invocação do art. 61, § 1º, II, b, da CF. Também não há que se falar em 
ofensa ao artigo 155, III da Constituição Federal, pois que a Emenda apresentada não institui 
qualquer nova espécie de tributo, mas apenas uma redução do IPTU aos aposentados e pensionistas 
que se enquadrarem nas exigências da Lei. Não há que se falar em renúncia de receita, já que se 
trata de um benefício já concedido nos exercícios anteriores, não havendo, portanto, impacto 
orçamentário. Em caso semelhante, assim manifestou a Senhora Ministra Ellen Gracie nos autos da 
Ação Direita de Inconstitucionalidade 2.474-4 Santa Catarina. "Muito embora o autor tenha 
sustentado que houve manifesta renúncia de receita fiscal, bem como violação ao princípio da 
moralidade pública, o que se observa é a viabilidade criada pela referida lei para quitação dos 
débitos tributários (IPVA) e multas de trânsito estaduais, MEDIANTE SEU PARCELAMENTO, 
ALÉM DE RESTAR PATENTE O ATENDIMENTO AO CARÁTER IMPESSOAL E 
ABSTRATO DA NORMA. O que se infere de seu conteúdo, consoante meu posicionamento na 
apreciação da medida liminar - é a implementação de uma política fiscal voltada para o interesse 
social, possibilitando a todos os que se encontram na qualidade de devedores do mencionado 
imposto e das referidas multas o pagamento parcelado, visando inclusive ao incremento de receitas 
públicas". Nestes termos, propomos a seguinte Emenda: EMENDA ADITIVA Nº 01/2010 AO 
PROJETO DE LEI Nº 11/2010. Art. 2º) - A lei 4.508, de 13 de novembro de 2009, passa a 
vigorar acrescido dos Art. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, e 11, com a seguinte redação, 
renumerando-se o atual, que passa a constar como Art. 12. Artigo 2º – Ficam reduzidos em 
50% (cinqüenta por cento) do Recolhimento do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana 
IPTU, no exercício 2010, os imóveis residenciais de propriedade de cidadãos aposentados, inclusive 
por invalidez, pensionistas e deficientes físicos, comprovados pelos interessados junto à Prefeitura, 
na Secretaria de Promoção Social, até a data do vencimento da 1ª parcela, com as seguintes 
condições: I - ter a área construída até 120m² (cento e vinte metros quadrados); II -  o imóvel seja 
utilizado como residência própria; III -  ser a única propriedade; IV - ter a renda familiar inferior ou 
igual a 2 (dois) salários mínimos. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. Artigo 3º - Será concedido desconto de IPTU, de até 
100% (cem por cento), para imóvel urbano ou de expansão urbana, em que esteja instalado 
contribuinte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e declarante do 
valor adicionado, estabelecido no Município de Itapira e inscrito no cadastro de contribuinte do 
órgão competente do Governo do Estado de São Paulo. Artigo 4º - Faz jus ao benefício: a pessoa 
jurídica inclusive as classificadas como empresa de pequeno porte ou microempresa; o produtor 
rural inclusive o contribuinte na pessoa física; desde que seja contribuinte do IPTU ou obrigado ao 
seu pagamento. § 1º. Entende-se como obrigado ao pagamento do IPTU o proprietário ou o 
locatário, desde que a obrigação esteja expressamente prevista no contrato de locação. § 2º. O 
imóvel deve ser utilizado no processo de industrialização, armazenagem ou administração; ou em 
área, comprovadamente sob responsabilidade do beneficiário do desconto, que esteja destinada à 
diversão, lazer e cultura de seus funcionários. § 3º. O imóvel beneficiado deve ser utilizado para 
finalidade compatível com a atividade do contribuinte. Artigo 5º - A concessão do benefício deve 
ser solicitada pelo contribuinte, desde que atenda também aos seguintes requisitos: I. Estar 
estabelecido e inscrito regularmente no cadastro mobiliário Município de Itapira; II.  Apresentar 
valor adicionado positivo nos 02 (dois) exercícios anteriores ao exercício do requerimento de 
concessão do benefício; III.  Estar em situação regular perante a fazenda pública municipal com 
todas as obrigações tributárias municipais. Artigo 6º - O valor adicionado atribuído a cada 
contribuinte é o fornecido oficialmente pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo seu órgão 
competente e conforme legislação estadual. Artigo 7º - Na eventualidade de impugnação do 
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano correspondente ao exercício para o qual seja 
concedido o desconto, a eficácia do desconto será suspensa até decisão administrativa final. § 1º. 



Decidida a impugnação, será restaurado o efeito do desconto concedido, devendo ser pago o 
imposto correspondente de acordo com a decisão. § 2º. Havendo saldo positivo do imposto a ser 
pago e tendo sido o desconto suspenso pela condição prevista no caput, não incidirá a multa 
moratória e juros. Artigo 8º - O desconto previsto nesta lei poderá ter sua vigência cancelada pela 
administração municipal, de forma imediata e unilateralmente, quando: I.  O índice de participação 
do município na arrecadação do ICMS tenha redução significativa em relação ao índice do ano 
anterior. II.  Haja alteração, por disposição normativa, relativa ao ICMS, ou, em especial, 
pertinentes ao fato gerador, base de cálculo, critério de rateio e distribuição, que venha a afetar a 
expectativa de receita para o exercício fiscal. III.  O beneficiário ofereça embaraço ou resistência à 
fiscalização. IV.  O beneficiário descumpra qualquer obrigação prevista nesta lei, no decreto 
regulamentador, ou infração a qualquer outra norma, regulamento, decreto e lei do Município; V. O 
beneficiário comercialize mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; VI.  O beneficiário 
não apresente escrituração do livro-caixa ou não permita a identificação da movimentação 
financeira, inclusive bancária; VII.  O beneficiário possua débito com a fazenda pública municipal, 
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Artigo 9º - O contribuinte que optar pelo pagamento 
parcelado do IPTU objeto de desconto nos termos desta lei terá o cômputo do desconto calculado 
por parcela. Artigo 10 - A impontualidade no pagamento de qualquer parcela acarretará a perda do 
desconto da parcela em atraso. Artigo 11 - O desconto concedido nos termos desta lei terá vigência 
para um único exercício fiscal, devendo o beneficiário efetuar pedido anualmente, sendo que os 
benefícios não são cumulativos e a cada pedido TODOS os requisitos deverão ser novamente 
comprovados. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, EDUCA ÇÃO, CULTURA, 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) PARECER nº. 020/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
16/2010. RELATOR: Mario da Fonseca. DATA: 19/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação; 
Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
016/2010, de autoria do Prefeito Municipal, 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", são de 
parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) PARECER nº. 
021/2010.- Ao Projeto de Lei nº 10/2010. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. DATA: 19/02/2010. 
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 010/2010, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza subvenção à Sociedade Esportiva Itapirense, no exercício de 2010", 
opina favoravelmente, uma vez que a matéria não apresenta óbice legal que lhe inquine a 
tramitação, visto que a dotação já esta contemplada no orçamento vigente. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: ÀS DEMAIS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 022/2010.- Ao Projeto de Lei nº 17/2010. 
RELATOR: Mario da Fonseca. DATA: 19/02/2010. 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 017/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o 
Poder Executivo conceder subvenção econômica para a EMUHI", opina favoravelmente, uma vez 
que a matéria não apresenta óbice legal que lhe inquine a tramitação, tendo em vista ha necessidade 
de o Executivo sanar o déficit que se encontra naquela empresa. Quanto ao mérito, todavia, deixam 
a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: ÀS DEMAIS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 



Andrade - Presidente. 7º) PARECER nº. 023/2010.- Ao Projeto de Lei nº 18/2010. RELATOR: 
Luis Hermínio Nicolai. DATA: 19/02/2010. 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 018/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a Prefeitura 
Municipal receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos 
financeiros a fundo perdido", opina favoravelmente, uma vez que a matéria verte sobre convênio 
com o Governo do Estado para a aquisição de motoniveladora, que será de extrema importância 
para a administração municipal. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 
É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho, requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada às demais comissões 
permanentes para que exarem parecer e que o projeto seja encaminhado à Ordem do Dia de Hoje, a 
fim de ser discutido e votado. DESPACHO: ÀS DEMAIS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 024/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2010. RELATOR: Mario da 
Fonseca. DATA: 19/02/2010. 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 
Complementar nº 01/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera as atribuições dos 
cargos de Técnico de Laboratório e Biomédico, constantes da Lei Complementar nº 4.386/2008.", 
opina favoravelmente, uma vez que a matéria vem atender a reivindicações de funcionários que 
ocupam esses cargos. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. DESPACHO: ÀS DEMAIS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) PARECER nº. 
025/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2010. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. 
DATA: 19/02/2010. 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 Complementar nº 
05/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o nome da Guarda Municipal para 
Guarda Civil Municipal", opina favoravelmente, tendo em vista que a matéria vem tão somente 
adequar a denominação da Guarda uma vez que a mesma já trabalha em conjunto com as polícias 
estaduais. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: ÀS DEMAIS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 026/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 18/2010. RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. DATA: 23/02/2010. As 
Comissões de Justiça e Redação; Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente, Agricultura e 
Abastecimento, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
018/2010, de autoria do Prefeito Municipal, que "Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante 
repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido", são 
de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento do vereador Décio da 
Rocha Carvalho, acolhido pela Casa, despacha a matéria à ordem do dia de hoje. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 a Vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos 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. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis Cestaro 
(Gigo). Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria José 
Galizone Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2010.- Voto de pesar pelo 



falecimento Sra. Vanina Ostti Mauchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0039/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Zenaide Germini Ferraz. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 15º) Requerimento nº. 0012/2010.- Voto de 
Congratulação com médico Antônio Celso Mendes, pelo lançamento do livro intitulado 
'Trajetórias'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 16º) Requerimento nº. 0013/2010.- Voto de Congratulação com o presidente 
da Ong Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, pelos trabalhos e contribuição para ampliação da 
cultura e Paz no Brasil e Mundo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento nº. 0014/2010.- Voto de Congratulação com o 
proprietário da Agro Del, Vanderli Edésio Leandro, pela brilhante realização da Primeira Cavalgada 
beneficente Agro-Dél. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 0015/2010.- 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 sobre o contrato emergencial firmado 
para o transporte público de estudantes com a Viação Edilson de Divinópolis (MG). 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 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) 
Requerimento nº. 0016/2010.- 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 da Secretaria Municipal da Saúde, sobre as comissões existentes dentro do Hospital 
Municipal. 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 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 20º) Indicação nº. 0033/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito reformular o Carnaval itapirense 
para 2011 contratando trios-elétricos e alterando o local da festa. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. A seguir, pela ordem o vereador Décio da Rocha Carvalho manifesta interesse em 
discutir a matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Indicação nº. 0034/2010.- 
Sugere colocação de ventiladores nos quartos do Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Indicação nº. 0035/2010.- Sugere 
execução de obra de recapeamento asfáltico nas ruas do condomínio São Marcos, bairro dos Prados. 
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 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
23º) Indicação nº. 0036/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar restabelecer a concessão de 
transporte gratuito aos alunos da entidade Legião Mirim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Indicação nº. 0037/2010.- Sugere 
denominar-se logradouro público de Dr. Décio Galdi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 



fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 0038/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Saúde que aumente a campanha de prevenção 
contra a dengue. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 0039/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito nomear um secretário 
ou diretor de desenvolvimento econômico no município. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 23 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 0040/2010.- Sugere 
instalação de semáforo no cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e General Carneiro Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. 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 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) 
Indicação nº. 0041/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de Zoonoses 
averiguar a situação de um terreno em frente a Avenida Brasil, e na lateral da rua Mário Cavenaghi, 
devido ao grande número e proliferação de carrapatos no local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 004/2010.- Extingue, transforma e altera carga horário de cargos no quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR TONINHO ORCINI.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei 
nº 004/2010.- Altera o artigo 4º da Lei 3238/2000. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto 
de Lei nº. 004/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0014/2010.- 
Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei nº. 014/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja dispensada dos interstícios 
legais e regimentais e que venha ao processo de segunda votação. O Sr. Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 
014/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei 
nº 0015/2010.- Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº. 015/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, 
pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja dispensada dos interstícios legais e regimentais e que venha ao processo de 
segunda votação. O Sr. Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca 
em segunda votação o Projeto de Lei nº. 015/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0016/2010.- 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. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 



Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 016/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0018/2010.- Autoriza a Prefeitura Municipal receber, mediante 
repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 018/2010. Aprovado por unanimidade. A 
seguir, justificativa de voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de 
agradecer aos nobres pares e dizer que a nossa parte está feita para recebermos a referida máquina. 
Não é mesmo, nobre vereador? A parte do Legislativo está feita. Nesse momento só depende de 
outras autoridades correrem atrás. A nossa parte como vereadores, está feita.” A seguir, justifica o 
voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de 
parabenizar o nobre vereador Décio porque o mesmo pediu que fosse dado um parecer, sendo que a 
comissão se reuniu e não deu parecer. Então, a atitude de sua pessoa merece meus parabéns e não 
tenho dúvidas que o processo prosseguirá, embora tenha sido protelado nas comissões 
lamentavelmente.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Gostaria de parabenizar o nobre vereador Décio pela iniciativa. Você pode ter certeza, nobre 
vereador Décio, que no mesmo dia o vereador Mario comentou. Minha pessoa estava na prefeitura e 
liguei para você. O Hélio fez tudo o que era necessário e logo em seguida te chamou. Então, isso 
seria uma prova que realmente há coisas que magoam, porque esse fato passou pela comissão e 
determinadas pessoas disseram que era seguro. Graças ao senhor o Projeto foi chamado. Tenho 
certeza que o presidente tinha ciência desse fato e o vereador Toninho Orcini tinha saído antes da 
reunião. Então, deixamos uma demonstração que ninguém está segurando nada. Todas as verbas 
que serem disponibilizadas, com certeza aprovaremos. Então, a minha justificativa seria essa. 
Gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho e que venha a referida patrol e mais quantas forem 
necessárias. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0015/2010.- 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 sobre o contrato emergencial 
firmado para o transporte público de estudantes com a Viação Edilson de Divinópolis (MG). 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 
0016/2010.- 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 da Secretaria 
Municipal da Saúde, sobre as comissões existentes dentro do Hospital Municipal. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0028/2010.- Sugere criar um 
ambulatório destinado especialmente aos funcionários públicos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Mais uma vez faço 
uso da palavra no sentido de que a indicação de minha autoria refere-se ao ambulatório para tratar 
da saúde dos funcionários. Acredito que o número de funcionários aumentou, haja vista que muitos 
deles estão afastados e os mesmos necessitam um atendimento diferenciado. Por esse motivo faço 
uma indicação que se refere a um ambulatório para somente tratar da saúde servidor público. Esse 
ambulatório seria composto de um médico, psicólogo e um assistente social, pois muitas vezes o 
servidor fica afastado e na maioria das vezes não sabe o motivo. Acredito que o referido assistente 
social estará se dirigindo à residência desse servidor para tentar ajudar. Isso ajudará a diagnosticar 
mais facilmente o problema do servidor público, porque atualmente existe em torno de 300 
servidores afastados. Acredito que é um número considerado alto por diversos problemas de saúde. 
A prefeitura possui estrutura para criar o referido ambulatório para que desse modo possa tratar da 



saúde do servidor público. Se tivermos o referido serviço social conseqüentemente viabilizará as 
consultas e exames, onde muitas das vezes o servidor aguarda muito tempo. Com isso a saúde do 
servidor irá melhorar de forma rápida sendo que retornarão mais cedo ao trabalho. O pedido é nesse 
sentido, ou seja, viabilizar as consultas e exames. Com esse fato concretizado a saúde do servidor 
público melhorará e conseqüentemente retornarão mais cedo ao trabalho... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Mario da Fonseca: Gostaria de saber se vossa excelência conhece alguma outra 
cidade que funciona dessa forma... Continuando o orador: Obtive uma informação que na cidade 
de Cosmópolis existe esse tipo de ambulatório onde presta esse tipo de serviço ao servidor público. 
Então, acredito que é uma forma de buscarmos essa informação para melhorar a indicação no 
sentido de prestar um serviço de qualidade ao servidor público municipal... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Independente de outros municípios contarem com esse 
ambulatório, acredito que podemos ser os pioneiros em relação a esse fato. Obrigado... 
Continuando o orador: Acredito que devemos pensar nos servidores públicos. Se outra cidade, 
como já disse anteriormente, possui esse tipo de ambulatório, devemos pensar na saúde do servidor. 
Devemos pensar naqueles que estão trabalhando, onde muitos estão doentes e necessitam de um 
acompanhamento médico, psicológico e social. Com esse fato concretizado, com certeza muitos 
deles terão mais saúde e conseqüentemente desenvolverão um trabalho de qualidade em nosso 
município. Obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Boa noite à todos. Fiz um aparte a fala do nobre vereador, porque vejo essa questão 
da seguinte forma: Primeiro é que temos um princípio nacional, presente na Constituição Federal, 
chamado de isonomia. Não posso diferenciar por qualquer forma. Isso seria o meu medo. Vou criar 
uma diferenciação. Tudo bem, pois é uma indicação, mas não tenho certeza. O servidor está sendo 
mal atendido na rede pública? é uma informação que não possuo. Sei que possuímos um assistente 
social específico para atender o servidor e o mesmo já faz esse tipo de trabalho que vossa 
excelência explicou. É necessário termos mais assistentes sociais? Acredito que sim, mas 
atualmente possuímos um. O meu medo seria estar criando uma prioridade ou uma prerrogativa. 
Segunda questão seria que nossa rede é deficitária tanto de médicos como de técnicos em 
enfermagem. Será que não devemos completar a nossa rede e depois pensarmos nisso? Confesso 
que anteriormente votaria contra essa indicação pelo fato do princípio de isonomia, pois acredito 
que iria ferir esse princípio. Acredito que alguém virá à essa tribuna para falar e conseqüentemente 
formarei a minha convicção em relação a esse assunto. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Senhor presidente, 
você é empresário e senão quiser responder a minha pergunta, tudo bem. O senhor possui 5% de 
seus funcionários afastados?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Não 
tenho... Continuando a oradora: O vereador Carlos disse que possuímos 300 funcionários 
afastados atualmente, senhor presidente. Não temos. O senhor gostaria de saber quantos 
funcionários afastados possuímos? Possuímos um terço do funcionalismo. Já pensou conceber esse 
fato em sua empresa? Acredito que não, não é. Nenhuma empresa concebe. Acredito que as pessoas 
ficam muito receosas de navegar neste mar. Há momentos em que devemos abrir o debate e falar de 
forma franca, gostem ou não. Senhor presidente, você é empresário e sabe muito bem que sempre 
terá funcionários que vestem a camisa de sua empresa como também terá funcionários com menor 
qualidade, até o momento em que você os demitirá. E desse modo que funciona a área privada. Se 
afirmamos que todos os trabalhadores são sem vergonha e não gostam de trabalhar, seria uma 
mentira. O trabalhador brasileiro é o que mais trabalha e faz horas extras no mundo. Nem todos os 
trabalhadores brasileiros é esse baluarte da competência e vontade de trabalhar. Mesma coisa 
acontece no serviço público. Então, desse um terço de funcionários, senhor presidente, há 
funcionários que realmente estão doentes, mas há funcionários afastados em que vemos andando 
pelas ruas. Isso é uma verdade. Com esse ambulatório será filas e mais filas de pessoas para 
encostarem. Sou contra, porque estou dizendo que a rede é ruim. Estou dizendo que o vereador 
Mauro Moreno atende a população de uma forma X e atenderá o funcionalismo de uma forma Y. 
Não posso aceitar isso. O vereador Mauro Moreno como médico deve atender a mim como outra 
pessoa da mesma forma. Então, não posso conceber esse fato. Não posso aceitar que um médico 



trate o servidor público de uma forma e a população de outra. Em minha opinião, essa não seria a 
discussão. A discussão é outra. Por que possuímos muitos funcionários afastados atualmente? 
Possuímos deficiência na rede? É óbvio que sim. Paulo, imagine se sua empresa possuísse um terço 
de funcionários afastados. É óbvio que teria deficiência. Então, precisamos de mais assistentes 
sociais para se deslocarem às residências dos servidores e constatar quem realmente está doente, 
elaborar relatórios e pedir o retorno dos funcionários ao trabalho. Perdoem-me, mas futuramente o 
funcionalismo pode se virar. Não fujo do debate. O que acontece? Possuímos um terço do 
funcionalismo afastado. Possuíamos um médico perito e via de regra o que acontece? O mesmo não 
desdiz o que o outro médico falou. Essa seria a verdade. Para o bom funcionário esse fato é muito 
ruim, porque o mesmo trabalha até mesmo doente. Ninguém gostaria que os funcionários 
trabalhassem doentes. Não seria essa a discussão. Realmente existem pessoas que estão 
impossibilitadas de trabalhar, inclusive muitos dizem o seguinte: “São pessoas bêbedas.” Acredito 
que não, pois o alcoolismo é uma doença onde a pessoa necessita de tratamento. Se você pegarmos 
a população mundial para analisar constataremos que todos falarão que possuem depressão. Todos 
tomam antidepressivos em maior ou menor escala, o que não impede das pessoas trabalharem. Há 
pessoas que possuem depressão grave e na maioria das vezes querem se matar e é necessário ficar 
pessoas por perto as vigiando. Também há pessoas que são estressadas e deprimidas, mas tomam os 
medicamentos necessários e ficam bem para tocar a vida. Na medida em que não faço essa 
diferença, penalizo o bom funcionário. Fico imaginando se eu fosse uma funcionária da prefeitura e 
pudesse constatar que outra pessoa está afastada, mas que a mesma não está tão mal. Isso é um 
desestímulo ao bom funcionário e ruim para o município, onde possui um terço do seu quadro 
pessoal afastado. Atualmente possuímos cerca de 700 funcionários afastados. O nosso quadro 
pessoal é constituído por 2.100 funcionários. Cerca de 700 funcionários estão afastados, onde 
representa um terço da totalidade do funcionalismo. Isso é inadmissível e inconcebível. Em 
qualquer lugar que relatamos esse fato conseqüentemente as pessoas dizem o seguinte: “Nossa!” 
Não posso acreditar que o servidor necessita de um ambulatório separado para o mesmo receber um 
tratamento diferente. Não posso aceitar que um funcionário público que recebe de toda a população 
seja tratado de forma diferenciada somente pelo fato de ser servidor público. Não posso aceitar essa 
segregação da maioria da população. Em minha opinião, seria mais um incentivo para se fazer filas 
e mais filas diante desse ambulatório. Em minha opinião, é necessário desenvolver um trabalho 
sério com a assistência social, ou seja, ir à casa de cada um dos servidores afastados. Os médicos 
também se deslocariam às casas dos afastados e elaborariam um relatório onde constatariam qual 
seria o tratamento ideal. Às vezes as pessoas procuram uma vaga no bairral, mas não conseguem. 
Devemos desenvolver um trabalho sério. O paciente deve ser internado? A prefeitura deve 
conseguir uma vaga para esse funcionário. Devemos tratar cada funcionário da forma como devem 
ser tratados. Portanto, voto contra a referida indicação porque entendo que a mesma segrega de uma 
forma contrária. Quando nos referimos à palavra segregação, pensamos em um pequeno grupo, mas 
estamos falando de um grupo grande. Se pensarmos em termos de população, seria uma segregação, 
mas de uma forma melhor. Então, não posso aceitar não somente pelo princípio da isonomia, mas 
pelo princípio da situação atualmente ser calamitosa do ponto de vista de afastamento do 
funcionário público. Poderá se tornar muito pior com essa situação. Então, o trabalho que deve ser 
feito é tratar os funcionários de forma desigual na medida em que se desigualam. Então, cada um 
deve ter o seu tratamento. O princípio da isonomia é esse. É necessário separar o joio do trigo e 
constatar quem realmente pode voltar a trabalhar. Isso que deve ser feito e não um ambulatório, 
aonde alguns irão para bater papo e ficar mais tempo afastados. Possuímos um problema grave 
como o vereador Mario disse. Nossa rede é deficitária. Não podemos destinar dois médicos 
especializados e mais um assistente social à esse ambulatório, onde os mesmos poderiam realizar 
esse tipo de trabalho de casa em casa. Sou contra e não tenho medo de enfrentar esse debate, mas 
gostaria que no momento em que se referirem à minha pessoa não distorcessem as minhas palavras. 
Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO: 
“Baseio-me na experiência de meu posto para falar. A vereadora disse que um terço do quadro de 
funcionários públicos estão afastados. Por que isso acontece? Há 18 meses trabalhamos com o 



número reduzido de funcionários, ou seja, uma equipe para atender a 2.400 famílias. O que 
acontece? Passam por dia no posto de atendimento cerca de 100 pessoas. O funcionário não resiste 
e consegue, pois é uma sobrecarga desumana. Acredito que necessitamos de mais profissionais. Não 
estamos conseguindo recursos. Por algum motivo alguns postos de atendimento estão sem 
profissionais. Minha pessoa seria um exemplo, pois estou trabalhando no PPA do Pé no Chão e o 
mesmo possui somente uma equipe para atender 2.400 famílias. Possuímos um clínico e nossa 
segunda equipe do programa Saúde Família foi transferida para o Brás Cavenaghi. O que acontece? 
O médico do PPA localizado no Cubatão está de férias e conseqüentemente fui deslocado à esse 
PPA. Então, em conseqüência disso a nossa população fica sem médico três dias por semana. Essa 
sobrecarga é diária. Os funcionários estão trabalhando no limite. Todo dia o funcionário procura 
ajuda, mas não encontra. Nossa rede não tem condições de atender os nossos funcionários. Nossos 
funcionários merecem um melhor tratamento para que desde modo possam atender nossa população 
da melhor forma, mas isso não acontece. Os funcionários estão esgotados e estressados, pois 
trabalham diariamente no limite. O funcionário precisa de um apoio e um grupo separado. Não 
entendo o porquê que extinguiram esse cargo importante de perito... Aparte concedido a Vereadora 
Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Você disse que sua equipe está estressada. A minha 
pergunta seria quantos funcionários do PPA Pé no Chão estão afastados?... Continuando o orador: 
Uns dois ou três funcionários... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Qual é totalidade dos funcionários?... Continuando o orador: São 18 funcionários... 
Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Se possuo três 
funcionários afastados, possuo um sexto desse quadro. Você concorda comigo? É como eu estava 
falando, pois se possuirmos muitos funcionários afastados conseqüentemente sobrecarregará os 
outros... Continuando o orador: Nesse momento entra a questão do bom funcionário, pois eles 
trabalham sobrecarregados e mesmo assim vestem a camisa. Os mesmos fazem de tudo para 
continuarem trabalhando, mas quando eles procuram um apoio acabam não conseguindo. Se as 
pessoas necessitarem de um programa de saúde mental, de um psicólogo ou um psiquiatra, as 
mesmas ficarão de dois à três meses aguardando atendimento. Desde que exista um ambulatório, as 
pessoas poderão ser atendidas e possuirão mais condições benéficas no atendimento... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: É nesse ponto que está o grande X da questão, 
nobre vereador. Por que, ao invés de melhorarmos o médico e o funcionário no posto de 
atendimento de forma competente, vou criar um ambulatório para atender adequadamente somente 
o servidor público, onde conseqüentemente deixaremos a população com uma carência? Isso seria o 
X da questão... Continuando o orador: Não seria em atender de forma melhor o funcionário 
público. Acredito que o funcionário teria um atendimento de qualidade e teria condições de retornar 
rapidamente ao trabalho para que desse modo o mesmo possa dar assistência à população. Não 
adianta o funcionário se encontrar estressado, deprimido e trabalhando sob pressão, pois acarretará 
em um atendimento de má qualidade. Acredito que se o servidor público tiver um atendimento 
rápido no ambulatório conseqüentemente o mesmo voltará ao trabalho rapidamente, mas para isso 
precisamos de assistentes sociais fazendo visitas aos servidores diariamente ou semanalmente. Isso 
não existe e devemos agilizar, pois os postos de atendimento estão sofrendo com isso. A tendência 
em relação ao um terço do quadro de pessoal de funcionários afastados é aumentar. Por esse 
motivo, acredito que é importante esse ambulatório médico. Nosso colega Carlos Sartori foi feliz 
em ter essa idéia. Acredito que é um caso que devemos pensar. Se agilizarmos a construção desse 
ambulatório, com certeza será muito bom para o funcionalismo e para o município. Não estamos 
priorizando e nem discriminando. O funcionário terá um bom atendimento e a população também 
continuará recebendo um bom atendimento. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em Votação a Indicação 28/2010. Aprovada 
menos três votos dos vereadores Mario da Fonseca, Luis Hermínio Nicolai e da vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “O que me convenceu a votar favorável a indicação do nobre vereador Carlinhos foi 
a opinião do Dr. Mauro. O mesmo é médico e possui maior autoridade no assunto. Então, o Dr. 
Mauro me convenceu a votar favorável. Parabéns Carlinhos.” A seguir, justifica o voto o Vereador 



Sr. MARIO DA FONSECA:  “Gostaria de dizer que a idéia do nobre vereador é boa, mas o 
discurso do Dr. Mauro formou meu convencimento no seguinte sentido: Acredito que 
primeiramente devemos completar a rede e futuramente pensarmos em um ambulatório. Por esse 
motivo que votei contra.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Votei contra pelo simples fato de que ninguém me convenceu. A verdade é essa. Se for necessário 
contratar 15 médicos especialistas para atender os funcionários públicos, mesmo com toda a 
dificuldade que possuímos no quadro da prefeitura, com certeza deveríamos estudar para que isso 
também possa trazer privilégios para toda a população. Senão pegar, realmente será uma 
exclusividade e esse fato poderá abrir um enorme leque para que outras entidades e cidadãos 
itapirenses possam reivindicar o mesmo fator.” DESPACHO: APROVADA.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) 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. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO: “Em relação ao 
veículo não seria necessariamente ser um desses oito veículos que a prefeitura recebeu 
recentemente. Pode ser qualquer veículo que possua mais de um ano de uso. Acredito que seria 
importante, pois a ronda escolar conta com somente duas motos. Seria importante mesmo sendo um 
veículo antigo. Esse veículo seria necessário para os dias de chuvas. Esse veículo proporcionaria 
uma melhor qualidade de atendimento. Acredito que é importante. Não precisa ser um veículo com 
menos de um ano de uso. Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Somente gostaria de saber o que consta na 
indicação. A indicação diz que seria com mais de um ano de uso ou não? A seguir, o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO  diz o seguinte: “Não. A indicação refere-se no remanejamento de 
um veículo da Secretaria de Educação.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Pelo o que eu disse que averiguaria esse fato, Dr. Mauro, não 
precisaria ser exclusivamente um veículo da Secretaria de Educação. Então, votarei favorável, pois 
acredito que é para melhorar. Houve outras transferências não somente para a Guarda Municipal, 
mas para outros setores. Não precisaria ser exclusivamente da Secretaria de Educação, porque às 
vezes a mesma não teria o referido carro para fornecer. Em relação aos veículos novos tenho certeza 
que os mesmos não podem ser transferidos durante o prazo de um ano. Se houver qualquer outro 
veículo com mais um ano de uso, acredito que possa ser transferido. Então, estou votando 
favorável, mas gostaria de salientar que às vezes essa transferência não seja possível através da 
Secretaria de Educação e sim através de outro setor da prefeitura. Se houver a possibilidade, 
acredito que será de bom tamanho.” A seguir, o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO  diz 
o seguinte: “Então, que fique bem claro que poderá ser qualquer outro departamento desde que seja 
remanejado e fique disponibilizado para a ronda escolar. Agradeço e obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em Votação a Indicação 
29/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão a 
Indicação nº 0033/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito reformular o Carnaval itapirense para 2011 
contratando trios-elétricos e alterando o local da festa. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 0034/2010.- Sugere colocação de ventiladores 
nos quartos do Hospital Municipal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Essa indicação sugere a colocação de 
ventiladores nos quartos do Hospital Municipal. Estive presente na referida instituição e pude 
constatar que a localidade é muito quente devido à época desse ano. Boa parte do dia o sol ilumina e 
aquece as paredes do Hospital. Os pacientes já estão no desconforto da moléstia que sofrem e ainda 
passam um tremendo calor. Estive presente com um doente e pude constatar que o calor é forte. Os 
ventiladores iriam resolver os problemas e não seria um custo alto para a administração... Aparte 
concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O senhor sabe quantos quartos 



possui o Hospital Municipal?... Continuando o orador: Deve haver uns 84 quartos. Seria um fato 
que ajudaria muito. O calor que existe no Hospital é muito forte... Aparte concedido à Vereadora 
Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Posso lhe fazer uma sugestão?... Continuando o 
orador:  Claro, desde que seja bom para o doente... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Senhor presidente, gostaria de fazer uma sugestão no requerimento 
do nobre vereador Carlos Sartori. Vamos aprovar o requerimento independente de qualquer coisa. 
Gostaria que fizéssemos um documento com a assinatura dos dez vereadores pedindo doação à 
empresa Qualitas, responsável em fabricar ventiladores. Gostaria que formássemos uma comissão 
para irmos à empresa Qualitas. Gostaria de fazer parte dessa comissão onde todos os vereadores 
deveriam fazer parte também. A presidência desta Casa marcaria uma reunião, porque embora seja 
muito boa sua indicação, nobre vereador, você sabe que o prefeito pode acatar ou não. O problema 
não seria a má vontade. Acredito que isso não há, mas poderemos esbarrar na questão da falta de 
verba. Gostaria de pedir ao senhor presidente para que peça a secretaria desta Casa para elaborar um 
documento onde todos assinaríamos requerendo uma audiência com a direção da Qualitas. Senão 
conseguirmos os 84 ventiladores e sim 40 deles conseqüentemente ficará mais fácil para o 
município colocar o restante. Realmente é muito quente, pois levei um ventilador na época para o 
ex-vereador Rui Barbosa. Então, essa seria a minha sugestão... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Mauro Antonio Moreno: Sugiro que não seja somente no nível do Hospital Municipal, mas em 
todos os postos que possuem programa com gestantes. Já que irão requerer 84 ventiladores, não 
custa nada pedir um pouco mais para atender o programa das gestantes e dos idosos. Essa idéia seria 
ótima... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  “Tenho uma dúvida, pois estive 
internado por conta de um acidente e não foi permitido ventiladores em meu quarto. Acredito que 
não é permitido ventiladores em todos os quartos. Vamos tentar como a vereadora Sônia disse, mas 
acredito que as normas técnicas do Hospital não permitem ventiladores em todos os quartos. Não 
permitem pelo fato de haver contaminação e pelo fato de que alguns pacientes podem e outros não. 
Então, acredito que não seria necessário para todos os quartos. Talvez possa cair pela metade a 
quantidade de ventiladores. Tenho certeza que não é permitido receberem ventiladores em todos os 
quartos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Em vez de sugerirmos os 
ventiladores fixos, indicaremos os ventiladores que ficam em pé... Continuando o orador: Não 
seria ideal, porque causa muito desconforto e o espaço é muito pequeno. A Santa Casa possui 
ventiladores de parede. Recordo-me que os ventiladores que estão no laboratório do Hospital foram 
doados pela empresa Qualitas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  
Acredito que é uma idéia maravilhosa, mas poderíamos ter um respaldo técnico, pois de repente 
pediríamos pedir 100 ventiladores e não usá-los totalmente. Vamos aprovar essa indicação... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Acredito que devemos conseguir através da 
iniciativa privada. Tanto o Paulo Stivalli como o Zé Carlos poderão conseguir pelo menos uma 
parte. Então, façamos um ofício assinado por todos os vereadores e desse modo encaminharemos o 
mesmo. Tenho certeza que conseguiremos alguma coisa positiva. A prefeitura poderá completar os 
ventiladores caso não consigamos a totalização... Continuando o orador: Obrigado à todos.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em Votação 
a Indicação 34/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Em única 
discussão a Indicação nº 0035/2010.- Sugere execução de obra de recapeamento asfáltico nas ruas 
do condomínio São Marcos, bairro dos Prados. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
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. A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, 
membros da Mesa, vereadores, público presente, Rádio Clube, ouvintes, boa noite. O que me levou 
a fazer essa sugestão ao prefeito seria a um devido pedido dos comerciantes de nosso município. 
Eles entendem que o nosso setor de desenvolvimento econômico necessita de um diretor ou 



secretário que comande de uma maneira firme na busca de geração de empregos. Possuímos o 
Marcos do PT e a Taís que desenvolvem um bom trabalho, mas é necessário um pouco mais de 
autonomia para essa pasta. É necessário apresentar projetos para a FIESP e SEBRAE. É necessário 
os responsáveis se deslocarem até ao BNDES buscar recursos, enfim, é necessário apresentarem um 
projeto de desenvolvimento econômico para tentarmos atrair empresas para o município. É lógico 
que tudo caminha de uma maneira longa e demorada, mas é preciso que esse setor seja 
impulsionado dessa maneira. Foram os comerciantes de nossa cidade que fizeram esse pedido. É 
lógico que quando alguém chega em nosso município o Marcos e Taís atendem muito bem o 
pessoal, mas futuramente a decisão acaba no gabinete e necessitamos de um responsável. Depois 
que o Marcio Benvenutti se desligou da administração não houve ninguém que assumiu essa 
importante pasta. Então, acredito que devemos reativar o comando, dar autonomia à esta pasta e 
trabalhar de maneira forte e incisiva... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Vossa 
excelência aceitaria assumir a referida pasta?... Continuando o orador: Não possuo condições de 
assumir, porque meus projetos para nosso município baseiam-se em outras áreas. Então, agradeço a 
sugestão. Em 2.004 ajudei o prefeito Toninho Bellini a se eleger como no ano de 2.008 também. 
Acredito que tenho condições de dar pelo menos uma sugestão através dessa indicação. São os 
comerciantes que estão sugerindo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno: 
Acredito que os próprios comerciantes poderiam se reunir para indicar um nome. Acredito que seria 
importante e os mesmos levariam até o prefeito o referido nome indicado... Continuando o 
orador: Muito obrigado à todos.” DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) 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. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 0041/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de Zoonoses averiguar a situação de um terreno 
em frente a Avenida Brasil, e na lateral da rua Mário Cavenaghi, devido ao grande número e 
proliferação de carrapatos no local. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em Votação a Indicação 41/2010. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de fevereiro 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. 
 


