
ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de março de 2010. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário “Ad Hoc” DÉCIO DA ROCHA CARVALHO . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO 
NICOLAI, MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PA ULO 
ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. 
Ausente o vereador CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES. Nenhum suplente 
assumiu em sua vaga. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos 
os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE.  
A seguir, o Sr. Presidente cumprimenta os cidadãos presentes e diz o seguinte: “Quero 
fazer uma homenagem à uma pessoa que sempre defendeu o esporte amador de nosso 
município. Professor Barreto, o senhor transportou muitos nomes pelo Brasil e mundo. 
Que o esporte amador volte a ser valorizado como foi em sua época. O senhor sempre 
defendeu o nosso esporte amador com unhas e dentes. Muito obrigado do fundo de meu 
coração. Obrigado em nome de meus pares pela tão honrosa presença em nossa Casa 
Leis. Esse fato nos deixa muito felizes. Obrigado novamente.” Como primeiro orador 
inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor 
presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público 
presente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença do Alexandre Albert, força jovem 
do PDT, comerciante do setor de água de nosso município e do Sr. Luis Machado, 
presidente do PTC. Também gostaria de saudar todos os esportistas em nome do 
professor Barreto. Com certeza o presidente foi feliz em suas palavras. O professor 
Barreto é um exemplo de dignidade, trabalho, saúde, enfim, ficaria até amanhã nesta 
tribuna dizendo todas as qualidades que o mesmo possui. Não foi à toa que o professor 
foi homenageado com seu nome no Centro Esportivo localizado na pista. Então, seja 
muito bem-vindo. Antes de começar, gostaria que todos orassem pelo vereador Cleber 
Borges, vereador desta Casa, que se encontra com suspeita de dengue... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Estou o nomeando o nobre 
vereador Décio da Rocha Carvalho para que assuma os trabalhos de nosso colega 
Cleber Borges na primeira secretaria... Continuando o orador : Com certeza o 
vereador Cleber se restabelecerá e novamente voltará à esta Casa. O primeiro assunto 
que gostaria de abordar é que recebi com muita satisfação um email da Acalesp 
(Associação de Câmaras do Leste Paulista), ao qual o presidente Paulo Andrade 
também é presidente dessa entidade. Gostaria de dizer ao presidente que estou à 
disposição para viajar e buscar o que for necessário nessa luta, onde com certeza 
fortalecerá toda a nossa região. Pode contar com meu apoio, presidente. Outro assunto é 
que está havendo roubos de placas que identificam nossas praças e prédios públicos. 
Essas placas são feitas de bronze e isso prejudica muito a identificação dos locais. Estou 
fazendo uma indicação em relação à reforma de uma praça, mas não sabia o nome dela. 
Foi necessário fazer uma pesquisa na prefeitura. Então, é necessário fazermos um 
levantamento de quantas placas estão faltando em nosso município. Seria um respeito 
com as famílias das pessoas que emprestaram seus nomes para identificar determinados 
locais de nosso município. Se for o caso, devemos estudar uma maneira de colocar 
outro tipo de material que não aguce os olhos dos marginais. É triste você chegar num 
determinado local e não encontrar a placa. Com isso não saberemos onde estaremos. 
Então, seria um respeito com as famílias e facilita o nosso trabalho. Seria uma maneira 



de contribuirmos com a informação. Acredito que o prefeito tomará conhecimento em 
relação à esse fato e resolverá o problema. Outro assunto, registrei um voto de 
congratulação para o jornalista itapirense Carlos Ceretto que trabalha no Esporte TV 
Globo com muita dedicação. Essa pessoa é filho de nossa terra. Para quem não sabe, ele 
é filho do Carlinhos do Bazar Tropé. Então, essa pessoa merece ser lembrada, pois é um 
itapirense que está trabalhando muito bem. Então, estou fazendo esse voto para que o 
mesmo seja homenageado nesta Casa. Para finalizar, estive com o prefeito, juntamente 
com os vereadores, na sexta-feira para conversarmos. Pedi para que ele encaminhe para 
os departamentos necessários os documentos relacionados com a questão do ponto de 
ônibus da Praça Central. Quando o referido ponto foi construído, infelizmente 
esqueceram de tampar a lateral do ponto. O que acontece? Quando chove, 
conseqüentemente, molha as pessoas que estão utilizando aquele espaço. Então, passei 
esse problema ao prefeito e o mesmo tomou conhecimento. O prefeito foi muito 
atencioso em relação à esse assunto e acredito que em curto período de tempo, o 
problema será sanado. Daremos dignidade para as pessoas que utilizam aquele espaço. 
Quando chove as pessoas são prejudicadas. Então, é um fato muito sério e devemos dar 
conforto para a população. A população deve ter um atendimento digno. Esses assuntos 
que gostaria de deixar registrado. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, vereadores, público presente, professor Barreto que é nosso guia no 
esporte há tantos anos. Serei breve, pois ainda hoje teremos um assunto polêmico. 
Gostaria de ser breve para sobrar tempo aos vereadores Sônia e Mario para 
esclarecerem os fatos. Virá um Projeto de Lei em relação à emenda do esporte, mas 
dizem que refere-se à Esportiva. Gostaria de deixar claro que não se refere à categoria 
da Esportiva adulta e sim para o time juvenil. Esse dinheiro é direcionado para os times 
de base. Em relação à esse assunto o vereador Mario esclarecerá de forma melhor. Na 
semana passada possuía apenas trinta segundos para falar. Muitas coisas que estavam 
acontecendo em Itapira, podem ter certeza que tudo se acalmou. A poeira já abaixou e 
muitas pessoas não comentam. Fizeram um estardalhaço em relação ao lixo. Atualmente 
começaram a falar em relação à merenda. Estão dizendo que a merenda virou um 
“sopão”. Então, graças a Deus ando de cabeça erguida pelas ruas e tenho discernimento 
de discutir em relação à todos os assuntos. O maior meio de comunicação que 
possuímos é através das palavras. Quando saio à ruas, faço questão de explicar para 
todas as pessoas. A má fé está em todos os lugares. Dizem que o prefeito Toninho 
Bellini obteve duas gestões, mas a maioria esquece que estamos apenas iniciando a 
segunda. Os dois primeiros anos foi aquela loucura em relação ao rombo que deveria ser 
fechado. Então, acredito que as coisas estão caminhando do modo correto. Falaram que 
a balança deveria mudar de local. Se mudássemos o local da balança conseqüentemente 
falariam o seguinte: “Mas por que mudaram? Então, tinha coisa errada?” Então, não 
agradará absolutamente ninguém. Não tem sentido agradar ninguém. As coisas vão se 
mostrando por si próprias. Desse modo vão questionado as coisas. Cada dia questionam 
sobre uma coisa diferente. Recebi uma notícia que chegaram todos os uniformes e serão 
entregues em todas as escolas para as crianças carentes. Em relação às coisas boas 
ninguém fala. O uniforme e a merenda foram renovados. Tudo o que foi feito em prol 
da Educação e do Ensino de nosso município nesses quatro anos foram necessárias. 
Infelizmente, há pessoas que gostariam de ver tudo abacado. Então, gostaria de dizer a 
vocês que tudo aquilo que minha pessoa se referia, está acontecendo. Quando falava em 
relação ao asfalto que não deveria estar pronto até o dia 31 de dezembro, aconteceu, 



pois até o momento nada foi feito. Há um muro branco na escola da Etec. Gostaria que 
os senhores pegassem um banco para subir em cima e constatar o que há depois desse 
muro. Não há nenhum buraco após esse muro. Somente há uma vala de água que está 
enchendo de terra. Estão fazendo uma imundície nessa localidade. Disseram que 
estavam passando as máquinas e que em três ou quatro meses seria inaugurado. 
Gostaria de ver a escola inaugurada, mas não será fácil. Podem ter certeza disso. 
Prometeram-se R$ 30.000.000,00. Quando falam-se milhões, acredito que estão se 
referindo à uma espiga de milho. Essas seriam as promessas que estariam sendo feitas. 
Estou alertando o povo de Itapira cada vez que tenho oportunidade. É como aquele 
ditado, ou seja, prometem muito, mas não é feito nada. Procuram destruir quem está 
fazendo na maior dificuldade. A administração está passando por muitas dificuldades. 
Muitos dizem que não passamos por uma crise. O mundo inteiro passou por uma crise, 
mas em nosso município não. Dizem que o município é administrado com má fé, pois 
todos são ladrões, roubam e levam dinheiro. Então, acredito que possuímos palacetes e 
castelos. Infelizmente a oposição somente sabe destruir e depois alegam que não 
conversamos. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Encerro minhas 
palavras para que todos tenham tempo de falar. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Prezado companheiro 
presidente, nobres pares, imprensa, Rádio Clube, professores de Educação Física, 
atletas, boa noite. Vejo algumas pessoas que estão chegando à esta Casa, moradoras do 
bairro dos Prados. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. O professor Barreto é 
exemplo de nosso Esporte. Primeiramente gostaria de falar em relação à escola. Tenho 
algumas indicações no sentido de melhorar, pois a escola Heitor Soares possui salas de 
aulas que estão com toda a iluminação comprometida. São alunos na faixa etária de seis 
anos de idade. Como que fica essas salas de aula nos dias sem sol? Como que as 
crianças recebem os ensinamentos em uma sala de aula que possui toda a fiação de 
iluminação comprometida? Não há luz nas salas de aula. Então, acredito que o setor da 
Educação já possui a verba que é destinada mensalmente e não é correto acontecer esse 
tipo de coisa, pois as escolas estão sem manutenção. O mesmo acontece com a escola 
Joaquim Vieira localizada no bairro de Eleutério. Os alunos que ficam em tempo 
integral nas escolas não podem, sequer, tomar banho, pois os chuveiros e a parte elétrica 
está tudo danificada. Fiz uma indicação em relação a esse fato no ano passado, mas 
ainda não fui atendido. Os professores reclamam, mas nenhuma providência foi tomada, 
haja vista que quando chove a lama passa por dentro do pátio das escolas. Os 
bebedouros estão danificados e acredito que os alunos merecem respeito da 
administração municipal. Gostaria de falar sobre algumas indicações de minha autoria, 
quanto ao restabelecimento do passe aos Jovens Aprendizes, englobando as entidades 
do Jovem em Ação, Guarda Mirim e Legião Mirim. Até o momento não foi 
restabelecido esse passe aos jovens aprendizes. Acredito que é um dever de quem 
administra prezar o ensinamento do Jovens Aprendizes enquanto estão procurando 
melhorar suas vidas. Muitos desses jovens já trabalham e ajudam no sustento da família. 
Então, acredito que esse fato precisa ser visto com bons olhos, pois os jovens são o 
futuro de nossa cidade. Devemos possuir pessoas capacitadas. A administração deve 
resolver esse problema, pois sempre foi concedido esse vale transporte aos jovens que 
residem na zona rural e bairros mais distantes de nossa cidade. Também gostaria de 
falar a respeito dos atletas e professores que se encontram nesta Casa. É um prazer 
recebê-los nesta Casa. Voltem sempre. Para nós o Esporte é muito importante. Tenho 
um email transmitido pela Federação Paulista de Atletismo dizendo que Itapira não 



poderá participar. Por que não poderá participar? Pelo fato de que estamos em débito na 
Federação no valo de R$ 3.250,00. Acredito que possuímos jovens atletas com 
resultados positivos. Os nomes que foram fornecidos são esses: Daiara Germano 
campeã sul-americana de revezamento, Pedro Franco Almeida Lima integrante da 
seleção brasileira sub-23 onde representará o Brasil no sul-americano da Colômbia 
ainda este mês, Roberta Lima campeã e recordista paulista de salto com varas, Douglas 
Oliveira campeão e recordista do Estado de São Paulo no lançamento do martelo mirim, 
Cibele Dantas campeã e recordista do Estado de São Paulo no lançamento do martelo 
mirim de 2.009, Indira Carvalho campeão e recordista do Estado de São Paulo na 
marcha atlética mirim 2.009, Larissa Furquim 4ª colocada no ranking brasileiro de 
epitatlo 2.009, Jeferson Mateus 4º colocado no ranking brasileiro juvenil com 110 
metros com barreiras no de 2.009, Luciano Borges 5º colocado no campeonato 
sul-americano de atletismo de salto com vara, Thiago Silva 3º colocado no ranking 
brasileiro de salto em distância de 2.010 e Giovani Gattei 2º colocado no ranking 
brasileiro de salto com vara de 2.009. São apenas alguns resultados do atletismo 
itapirense, com destaque em nível nacional e internacional. O investimento anual da 
prefeitura municipal nessa modalidade é de aproximadamente R$ 12.000,00 ao ano, 
ajudando no transporte, lanche e taxas da federação. Durante o ano essa equipe realiza 
diversos atividades para arrecadar fundos como arbitragem de eventos esportivos e 
realização de corridas como a de verão que se realizará na próxima semana para compra 
de equipamentos e materiais de treinamento, além de alimentação durante as 
competições que são normalmente realizadas em dois dias. Como pode uma única 
modalidade receber da prefeitura municipal de Itapira um montante de R$ 120.000,00 e, 
sequer, ter resultados desportivos em nível regional? Então, acredito que os professores 
e atletas estão nesta Casa para defender seus direitos. Fizeram o certo de nos procurar 
nesta Casa, pois somos os representantes do povo. Estamos nesta Casa para 
trabalharmos para aqueles que querem o sucesso a realização de nossa cidade. Outro 
assunto que gostaria de abordar seria em relação a uma indicação de minha autoria que 
recebeu vistas na semana passada. Essa indicação refere-se ao recapeamento asfáltico 
no bairro dos Prados, mais precisamente no condomínio São Marcos. Acredito que os 
moradores daquela localidade merecem a atenção da prefeitura, haja vista que os 
mesmos também pagam seus impostos. Eles pagam seus impostos, mas o que recebem 
em troca? Não recebem, sequer, recapeamento asfáltico, pois o bairro está 
completamente esburacado. O caminhão lixo não entra no condomínio. Então, acredito 
que essa questão deveria ser revista pelo poder público, pois a partir do momento que as 
pessoas têm obrigações, as mesmas também possuem direitos. Então, os moradores 
desse condomínio também possuem seus direitos, pois não é somente pagar os impostos 
e sim receber algum serviço prestado pela prefeitura em troca do pagamento. O IPTU é 
instituído por lei, mas com isso os proprietários dos imóveis devem receber a prestação 
de serviço por parte do poder público. Voltando no assunto dos jovens em ação, 
acredito que há muitos problemas ocorridos recentemente. A Itajaí presta um serviço 
sem qualidade aos usuários. A passagem está cara e os ônibus não apresentam 
condições ideais de tráfego. Está ocorrendo vários acidentes, onde esses ônibus estão 
envolvidos. Esses problemas acontecem pelo fato de problemas mecânicos e 
conservação. São veículos que não apresentam condições de circulação no município. 
Acredito que devemos prezar pela vida de nossos munícipes, colocando ônibus em 
perfeitas condições de tráfego. Não devemos colocar ônibus que apresenta risco à vida 
de seus usuários. Estamos nesta Casa para fiscalizar. Somos fiscais do povo e somos 



eleitos para isso. Faço questão de sempre destacar esse fato. Os atletas, como mensurei 
anteriormente, vieram à esta Casa por falta de compreensão por parte da administração. 
Obrigado pela atenção e uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite senhor presidente, 
senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, 
funcionários desta Casa. Gostaria de cumprimentar o professor Barreto. A vida do 
professor Barreto permeia-se na vida de minhas filhas. Quando não era o Sr. Barreto 
professor de minhas filhas, era a Sra. Zuma, esposa do mesmo. Minhas filhas nutrem, 
tanto quanto ao senhor e à sua esposa, Sr. Barreto, a mais elevada consideração. 
Gostaria de fazer uma deferência ao professor Rocha, presente nesta Casa, que será 
papai. Parabéns à sua esposa e a você, Rocha. Que essas crianças venham com muita 
saúde, pois estamos torcendo. Ouvi atentamente, senhores, os vereadores que me 
antecederam. Conversei com o professor Nivaldo e com o professor Rodrigo, antes da 
sessão começar, e coloquei à eles que não sabia da situação do esporte amador de nossa 
cidade. Nunca sairei do debate pela tangente. Faço parte da bancada do prefeito e esse 
projeto da Esportiva é de autoria do prefeito. Portanto, não teria como votar contra esse 
projeto. O que falo para alguns, retorno a falar para todos. Você não pode falar. Se o 
presidente der a palavra à você, não terá problema, mas agora não pode, pois é uma 
questão regimental. Por mim você poderia falar. O que tenho para falar, eu falo. Nunca 
me furtarei de um debate. Fiquei pensando nessa situação. Primeiro, como disse 
anteriormente, não sabia que o esporte amador estava nessa situação e não concordo 
com a situação que o esporte amador se encontra. Vou pedir ao líder do prefeito que não 
vote esse projeto e que se comprometa com os integrantes do esporte amador antes de 
aprová-lo. Todos devem pensar sobre o que dá para ser feito. Aliás, devemos atrelar a 
votação de um ao outro. Isso seria definir, de forma clara, o que pensamos e como a 
coisa deve ser feita. Não posso aceitar politicalha. Não estou nesta Casa para fazer 
politicalha. Por esse motivo que fiz essa introdução. Disse à você o que deveria ser dito. 
Você sabe disso. Minha pessoa não sabia da situação do esporte amador. Fiquei sabendo 
somente agora. Quem sabia podia ter pego o projeto da Esportiva e ter feito uma 
emenda para o esporte amador, mas isso não foi feito. Então, é muito legal chegar à esta 
tribuna e dizer o seguinte: “Votarei contra, pois o prefeito não vê o esporte amador. O 
prefeito somente vê o esporte amador da Esportiva.” Cadê a emenda que poderia ser 
feita? O que não foi feito, não foi feito, mas devemos ver o que vamos fazer daqui para 
frente. Então, Mario, como vereadora da bancada do prefeito nesta Casa, peço a você 
como líder do prefeito, não seria no sentido de chamar o referido projeto para que 
futuramente o mesmo venha na calada de outro dia sem que ninguém esteja presente, 
mas no sentido de realmente assumir o compromisso de que esse projeto venha, que o 
prefeito elabore um substitutivo ou uma emenda para o esporte amador. Em minha 
opinião, isso é fazer política e ter seriedade nesta Casa. Isso não é brincadeira. Ninguém 
quer ferrar o esporte amador. Então, em minha opinião, isso seria a coisa certa. Outra 
questão é que o vereador que me antecedeu disse que os moradores do condomínio São 
Marcos estão necessitando de asfalto. Fui eu quem pediu vista da matéria. Pedi vista e 
não enganarei os senhores. O que é uma indicação? O prefeito pode fazer ou não. Não é 
uma obrigação do prefeito. Todos que querem pagar de bacana fazem a indicação, vota 
favorável ou contra. Esse não é meu estilo. Os senhores podem ficar nesta Casa. Votarei 
contra e vou explicar à vocês o por quê. Votarei contra por um motivo muito simples. O 
prefeito não pode fazer porque é um condomínio. É um local fechado. Se o prefeito 
fizer o Tribunal de Contas irá processá-lo e o mesmo poderá perder seu cargo. A 



indicação é feita, aprovada e o prefeito não faz. O vereador autor da referida indicação 
sabe que o prefeito não pode fazer, mas mesmo assim paga de bacana dizendo o 
seguinte: “Olham, fiz uma indicação.” Desse modo o vereador não explica para a 
população o porquê que o prefeito não pode fazer. Não posso votar uma coisa que o 
prefeito não pode fazer. Seria enganar a população. Os senhores perdoem-me, mas não 
votarei favorável. Não irei fazer isso hoje ou amanhã, porque nunca fiz ontem. Jamais 
votarei favorável a isso. No ano passado já tivemos um fato parecido, mas votei contra 
do mesmo jeito. Já expliquei e explico novamente que não pode. Se pudesse, votaria 
favorável, pois somente um débil mental não iria querer o bem da população... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini: Sobre esse assunto, não me 
recordo quem que veio do condomínio falar comigo. Encaminhei para o prefeito através 
de ofício que não passou pelo plenário e a resposta que obtive é que não pode ser feito 
pelo fato de ser um condomínio. Precisamos nos reunir com os moradores e discutir 
outra forma. A vereadora Sônia tem razão. A indicação nasce morta, pois o prefeito, por 
lei, não pode acatar a mesma. Então, fiz um ofício e o prefeito me informou. Precisamos 
discutir esse assunto e deixá-lo morrer... Continuando o orador: Outra coisa que 
gostaria de falar é que as pessoas falam uma coisa e outra hora falam outra para pagar 
de bacana com todos. Voltarei a bater na mesma tecla. Baterei na mesma tecla até o 
final de meu mandato ou até o momento em que essa pessoa estiver presente na 
prefeitura. Há vereadores que vieram à esta tribuna e disseram que eram cargos em 
comissão. Já falaram que a administração e o prefeito não prestam, mas há parentesco 
do vereador em cargo de comissão na prefeitura. Disse para sair, pois jamais deixaria 
alguém de minha família trabalhar com quem não presta. Senão presta, peça para sair. 
Mais uma semana o parente desse vereador está na administração. Estou sabendo que 
estão pedindo mais cargos para alguns amigos e apadrinhados. Então, enquanto estiver 
presente nesta Casa ou enquanto o parente desse vereador não pedir para sair, falarei a 
mesma coisa, porque não adianta vir à esta tribuna querer ser o paladino da moralidade 
e manter um parentesco na prefeitura. Finalizando, senhores atletas, podem contar com 
isso e espero que os senhores fiquem até o final da sessão, porque tenho certeza que o 
vereador Mario não chamará o projeto e assumirá publicamente com os senhores o 
requerimento que estou fazendo, ou seja, o projeto da Esportiva deve somente vir 
quando tiver definido a situação do esporte amador de nosso município. Muito obrigada 
e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO 
ANDRADE: “Boa noite senhoras e senhores, imprensa, público presente, moradores 
residentes no bairro dos Prados. Agradeço a presença de todos. Cobrar imposto pode, 
não é mesmo? Não vamos deixar barato não, pois buscaremos alternativas. Não pode 
ser feito, tudo bem, mas tentaremos resolver. Está de parabéns o vereador Carlinhos 
pela atitude. Antes de mais nada, gostaria de dizer que nunca fomos contra as ações 
positivas do Executivo atual. Sempre elogiei o nobre colega Mino Nicolai pela merenda 
escolar de nosso município. Acredito que foi uma boa atitude por parte do prefeito. 
Devemos reconhecer como qualquer outra atitude do Executivo que venha a beneficiar a 
população de Itapira. É necessário ser endossado e aprovado pela Câmara Municipal e 
pelos nossos pares. Disse no início de minha fala que Itapira sempre foi berço do 
esporte amador, capitaniado por este fantástico homem chamado professor Barreto, do 
qual tive o orgulho de ser aluno. Você disse espontaneamente de seu coração aquilo que 
o povo e os atletas amadores estão sentindo. Não dá para entender que o esporte amador 
tenha um benefício de R$ 12.000,00 ao ano, menos de R$ 1.000,00 ao mês, e esta Casa 
aprovar R$ 120.000,00 destinados à Esportiva Itapirense. Não sou contra e tenha certeza 



que a maioria das pessoas não são contra a Sociedade Esportiva Itapirense. Acredito que 
se a prefeitura tivesse em condições favoráveis de apoio que não fosse R$ 120.000,00 e 
sim R$ 500.000,00, mas antes da concretização desse fato o esporte amador devia ser 
apoiado de forma muito mais competente do que é. Os buracos de nossas ruas deveriam 
estar tampados, as calçadas deveriam estar sendo trabalhadas de forma competente pela 
administração e as nossas estradas rurais, não sei se vocês possuem conhecimento, estão 
intransitáveis. Não é culpa da chuva, pois não chove somente em Itapira e sim em todo 
o Brasil. Não é somente o nosso município que possui estradas rurais. Há vinte e dois 
meses estamos aguardando várias documentações da prefeitura municipal de Itapira 
para que a pista de atletismo localizada no bairro do jardim Santa Marta possa ser 
reestruturada. Foi aprovada uma verba no valor de R$ 120.000,00 que por coincidência 
é a mesma verba que estamos discutindo. Não sei por que razão os documentos não 
chegam ou vão. Há vinte e dois meses a pista de atletismo de nossa cidade está 
completamente abandonada literalmente no meio do mato. Outra coisa que a nobre 
vereadora colocou em relação às indicações dizendo que o vereador vem à esta tribuna 
para indicar e reivindicar, gostaria de dizer que essa seria a nossa obrigação. Devemos 
indicar o que o povo e a cidade necessita. Devemos reivindicar situações favoráveis 
para a nossa cidade. Em relação a isso, é nossa obrigação. Portanto, não viemos à esta 
tribuna somente para darmos de gostosos, como foi dito anteriormente. Quem é cobrado 
nas ruas somos nós. Nossos eleitores cobram de nós. O vereador, somente para vocês 
entenderem, não tem a condição de executar. O Nivaldo me disse o seguinte: “Vereador 
Paulo, estou com um buraco do tamanho de uma cratera defronte a minha residência. O 
que faço? Evidentemente vou fazer uma indicação solicitando para o que o referido 
buraco defronte à casa do mesmo seja tampado e resolvido. A indicação é discutida, 
votada, aprovada e enviada à prefeitura, mas literalmente é engavetada. Todas as 
minhas indicações, nobre colega, nenhuma delas durante o ano de 2.009 obteve êxito de 
execução. Muitas das vezes me considerei um vago nesta Casa, porque o povo 
reivindica e eu solicito através de indicação, praxe desta Casa, para que problema seja 
sanado. O povo imagina que resolverei o problema, como também imaginarão que o 
Toninho, o Carlinhos, o Décio e o Mauro resolverão os problemas. Tenho certeza que 
nenhuma indicação ou requerimento vindo da oposição teve o carinho ou atenção do 
poder Executivo presente. É lamentável, porque quem perde é povo de Itapira... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Carlos Aberto Sartori: Discordo do vereador Luis 
Henrique quando o mesmo diz que a indicação nasce morta. Discordo, porque a 
indicação é uma forma de o vereador trabalhar. É uma forma de trazer os problemas da 
população à esta Casa. É uma forma de estarmos propondo na sessão as necessidades do 
povo. Então, acredito que é uma necessidade dos moradores do condomínio São 
Marcos. A indicação não nasce morta, porque o cidadão tem direito e não somente 
deveres. Os cidadãos não devem somente pagar os impostos e sim receber seus direitos. 
Acredito que é uma forma defender o direito e o interesse das pessoas. É para isso que 
os vereadores existem, porque se houver vereador para somente ficar sentado nesta 
Casa, não seria o caso. Então, faço minha parte interagindo com a cidade e os 
moradores buscando sempre a necessidade e tentando resolver os problemas da melhor 
maneira possível. Faço isso através de indicações, requerimentos e projetos. Não 
devemos afirmar que a indicação nasce morta. Não nasce morta, pois estamos 
defendendo o direito do povo... Continuando o orador: Nesse um minuto que possuo 
gostaria de dizer que desde quando nascemos nesta Casa, a nossa vontade sempre foi 
trabalhar no sentido de unificação. Gostaríamos de estar unidos com o Executivo no 



sentido de apoiar a população de Itapira, buscando seus direitos. Então, não viemos à 
esta tribuna para falar do passado e mal das pessoas, mesmo porque quem vive de 
passado é museu. Devemos brigar no sentido positivo e democrático, sempre buscando 
somente um foco, ou seja, a valorização do povo itapirense. Com certeza a população 
torce para que consigamos resolver os problemas. Boa noite e muito obrigado pela 
presença.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: 
“Senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta Casa, público presente, ao qual 
cumprimento na pessoa dos professores de Educação Física, especialmente na pessoa do 
professor Nivaldo que foi uma pessoa que tentou me iniciar no atletismo. Lembro-me 
que ele levou-me à Santo André em uma competição, mas mal sabia de o perna-de-pau 
ou joelho duro que estava investindo. Mesmo assim valeu a intenção, mas minha pessoa 
não levava jeito. Foram abordados vários assuntos e não dará tempo de referir-me a 
todos. Gostaria de dizer que devemos ressaltar algumas coisas. Esse ano não seria o 
primeiro em que um projeto de subvenção à Sociedade Esportiva vem à esta Casa. Esse 
projeto já veio o ano passado à esta Casa. Os vereadores que estão presentes nesta Casa 
na data de hoje que são contra ou se posicionaram-se de uma forma contrária à 
Esportiva e favorável ao esporte amador, aqui estavam presentes na época e aprovaram. 
O orçamento desta Casa passou por esse plenário e nenhum vereador que veio defender 
o esporte amador na data de hoje, demagogicamente em minha opinião, fez uma 
emenda. Por que não fizeram? Fizeram uma emenda para aumentar o orçamento da 
Câmara em R$ 150.000,00 para reforma da mesma. Não fizeram para o esporte amador. 
Então, devemos esclarecer as coisas. O Executivo erra e há falhas na administração? 
Sim. Aliás, em relação aos buracos nas ruas, esse problema sempre existiu e não é desde 
agora. Esse tipo de problema sempre existiu e sempre existirá. Então, quando as pessoas 
não tem o que falar, sobem à esta tribuna e ficam falando esse tipo de coisa. Devemos 
esclarecer esse tipo de coisa. Há uma defasagem com o esporte amador de nosso 
município? Sim. A culpa é somente do prefeito? Não, pois a culpa também é nossa, 
porque o orçamento passou por esta Casa e não fizemos uma emenda. Então, devemos 
assumir e parar de jogar a culpa nas costas dos outros. Devemos estufar o peito e falar 
bonito. Foi feito uma emenda para a Infovia no valor de R$ 100.000,00. Então, vamos 
tirar R$ 50.000,00 do orçamento da Câmara, acredito que não é necessário, e passar ao 
esporte amador. Desse modo iremos fazer um acordo de bancada para votarmos, 
aprovarmos e acabar com esse assunto. É perfeitamente possível, porque hoje mesmo 
podíamos fazer a emenda no projeto. Então, assumo o compromisso com a vereadora 
Sônia já disse. Não vamos votar hoje o projeto que concede subvenção à categoria 
amadora da Sociedade Esportiva Itapirense. Vamos sentar, conversar e vermos de onde 
iremos tirar essa verba. A minha proposta está em pé. Se quiserem retirar R$ 50.000,00 
do orçamento da Câmara, podem tirar. Se quiserem retirar R$ 50.000,00 da emenda da 
Infovia, também podem retirar. Desse modo iremos retirando e preenchendo para o 
esporte amador... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Está 
aprovado os R$ 50.000,00 para o esporte amador. Aqui as coisas são rápidas... 
Continuando o orador: Então, conseguimos. Ótimo. Em relação à pista de atletismo, 
gostaria de dizer que não é o Poder Executivo ou o prefeito municipal que está 
segurando. Estive quatro meses trabalhando no gabinete e já toquei nesta questão no 
mínimo umas cinco vezes nesta Casa para explicar. Não saiu o convênio com o Estado 
em relação à pista de atletismo. Na época o secretário Luis Domingues ainda era titular 
da pasta do Esporte. Chamei o mesmo quando os ofícios da secretaria chegaram. A 
secretaria de Esportes do Estado de São Paulo vinculou a reforma da quadra do Lions 



com o início da pista de atletismo. Possuo documentos que provam esse fato. Se vocês 
quiserem posso mostrar à todos vocês. Não foi má vontade por parte do prefeito. 
Quando mandávamos os documentos da reforma da quadra do Lions a Secretaria dizia 
que não era a documentação correta. O ex-secretário Luis Domingues, podem perguntar 
ao mesmo, foi quatro vezes em três dias para a cidade de São Paulo resolver esse 
problema. O ex-secretário gostaria que saísse esse convênio. Esse fato ocorreu até o mês 
de abril quando ainda estava presente no gabinete. Posso afirmar, em relação à má 
vontade ou boicotagem por parte do Executivo, que não é. Então, devemos colocar as 
coisas nesta Casa de forma clara. O esporte amador se encontra nessa situação, tudo 
bem. Devemos melhorar? Vamos. Vamos assumir a culpa? Vamos, porque no passado 
poderíamos ter resolvido esse problema com as emendas no orçamento. Nesta Casa não 
saiu nenhuma emenda para o Esporte. Por que não saiu? Porque se preocuparam muito 
em deixar o prefeito sem verba de remanejamento. Com isso esqueceram-se de fazer as 
coisas positivas, ou seja, construir. O presidente desta Casa fez um Projeto maravilhoso, 
aprovado e sancionado por esta Casa, referente ao Meio Ambiente, onde protege as 
nascentes. É um Projeto que demanda custo e dinheiro, mas também não foi 
contemplado com emendas no orçamento. Então, estamos dispostos. Deve haver alguma 
falha em relação ao esporte amador? Pode ser que sim, mas não me venha falar que esse 
assunto começou hoje. Não me venha falar que no passado eram as mil maravilhas. 
Então, vamos sentar e fazer uma emenda para resolver esse problema. Perguntei para o 
Nivaldo o seguinte: “Quanto que o esporte amador necessita para resolver o problema, 
sanar as dívidas e ter um cotidiano digno?” Vamos sentar, conversar, chamar o Flávio 
Borreti e explicar o que está acontecendo. Há problemas no handball também que é 
representado pelo professor Spaguetti. Então, vamos sentar e resolver. Acredito que é 
válido vocês virem à esta Casa para criticar e pressionar, porque é desse modo que as 
coisas são. Não tenho medo e não sou contra. Acredito que esta Casa deve haver esse 
tipo de debate. É desse modo que as coisas funcionarão. Em relação ao convênio, não há 
boicote ou corpo mole por parte da prefeitura. Vou provar. Muito obrigado à todos.” A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de fazer um requerimento. Tendo em vista que 
vereador Mario da Fonseca colocou a situação do esporte amador e vossa excelência 
aparteou dizendo que a verba da Câmara está disponível através da renúncia de receita, 
gostaria que a sessão fosse suspensa para elaboração da emenda no valor de R$ 
50.000,00 que a Câmara está se dispondo a remanejar para o esporte amador. Não 
precisa ser votado hoje, porque é necessário mexer no orçamento. Desse modo todos os 
vereadores assinariam essa emenda e daríamos uma cópia do documento aos 
representantes do esporte. Depois disso devemos sentar e verificar de onde sairia o 
restante. Essa seria minha proposta, senhor presidente.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: “Vamos criar um projeto de lei sem a emenda. Uma coisa seria para a 
Esportiva e outra seria o comprometimento com vocês. A Câmara possui um orçamento 
anual administrado pela Mesa Diretora, onde compreende desde o pagamento dos 
funcionários até a manutenção desta Casa. Nosso orçamento é estudado mensalmente e 
programado dentro do ano. Comprometo-me, como presidente desta Casa, remanejar R$ 
50.000,00 do orçamento desta Casa para o esporte amador desde que o Poder Executivo 
nos dê comprovante desse gasto e que seja nomeado uma comissão de professores para 
que fiscalizem se a referida verba será realmente aproveitada. Portanto, essa seria a 
minha opinião e tenho certeza que a Mesa desta Casa aprovará R$ 50.000,00 para os 
benefícios do esporte amador itapirense.” A seguir, a Vereadora Sra. SÔNIA DE 



FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS  diz o seguinte: “Perfeito, senhor presidente. 
Gostaria de insistir para que se faça, ainda hoje, com a suspensão da sessão, a referida 
emenda no projeto.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Não é emenda e sim 
outro projeto. Esportiva é Esportiva. Os R$ 120.000,00 destinados à Esportiva 
discutiremos outro dia e gostaria que você estivesse presente nesta Casa. Uma coisa é 
uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vamos direcionar R$ 50.000,00, através de um 
projeto exclusivo, ao esporte amador.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de fazer 
uma pergunta, senhor presidente. Esse projeto de lei entrará na Casa a partir de semana 
que vem?” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Com certeza.” 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) 
Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de fevereiro 
de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010 a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em 
discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de fevereiro de 
2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010 a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. Em seguida o 
Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias 
constantes do expediente. Passamos aos Requerimentos de Licença: 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 0026/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não 
havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente passa aos Projetos de Lei. 4º) 
Projeto de Lei nº. 0021/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar convênio com escolas do Município, para ministrar curso extensivo preparatório 
para vestibulares para alunos que concluam o ensino médio em escolas públicas deste 
Município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 
Projeto de Lei nº. 0022/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.159.000,00. Pela Ordem, o Vereador Mario da Fonseca, 
requer que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem 
do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
votação o requerimento do vereador Mário da Fonseca, momento que os vereadores 
Luis Hermínio Nicolai, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Henrique Ferrarini e 
Mario da Fonseca, se manifestam favoráveis ao requerimento e os vereadores Antonio 
Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Mauro Antonio Moreno e Carlos Alberto Sartori, se 
manifestam contra. Isto feito, o Sr. Presidente se manifesta contrário ao requerimento 
uma vez que ouve empate na votação, ficando o Projeto de Lei encaminhado às 
Comissões. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) 
Projeto de Lei nº. 0023/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 651.000,00. Pela Ordem, o Vereador Mario da Fonseca, requer que a 
presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de 



Hoje, a fim de ser discutida e votada. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o 
requerimento do vereador Mário da Fonseca, momento que os vereadores Luis 
Hermínio Nicolai, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Henrique Ferrarini e 
Mario da Fonseca, se manifestam favoráveis ao requerimento e os vereadores Antonio 
Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Mauro Antonio Moreno e Carlos Alberto Sartori, se 
manifestam contra. Isto feito, o Sr. Presidente se manifesta contrário ao requerimento 
uma vez que ouve empate na votação, ficando o Projeto de Lei encaminhado às 
Comissões. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 
Projeto de Lei nº. 0024/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Altera anexos do Plano Plurianual 
2010/2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) 
Projeto de Lei nº. 0025/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 
Pareceres. 9º) PARECER nº. 27/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2010. 
RELATOR: Cleber Borges. DATA: 26/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação e 
Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas 
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera as atribuições dos cargos de Técnico de 
Laboratório e Biomédico, constantes na Lei Complementar nº 4.386/08", após 
minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são de parecer favorável, 
uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação.  Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e 
a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do 
Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 28/2010- Ao Projeto de Lei Complementar 
nº 05/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 26/02/2010. As Comissões de 
Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
005/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o nome da Guarda 
Municipal para Guarda Civil Municipal", após minudentes e acurados estudos sobre o 
teor da propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice 
de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 
29/2010.- Ao Projeto de Lei nº 10/2010. RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. DATA: 
26/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram 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", 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 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) 
PARECER nº. 30/2010.- Ao Projeto de Lei nº 17/2010. RELATOR: Mauro Antonio 
Moreno. DATA: 26/02/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços 
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram 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", após 
analise preliminar requer que a matéria permaneça por mais 15 dias nas comissões para 
melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o 
Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 31/2010.- Ao Projeto de Lei nº 20/2010. RELATOR: Luis Hermínio 
Nicolai. DATA: 26/02/2010. 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 20/2010, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que 
"Denomina Centro Comunitário do Barão Ataliba Nogueira", 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 02 de março 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. 14º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0040/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Achiles Magro. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0041/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Benedita Pereira da Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0042/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hermínio Leonelo. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0043/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Benedito Rodrigues de Melo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0044/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Humberto 
Pereira dos Santos. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0045/2010.- Voto 



de pesar pelo falecimento Sr. Odalcir Perez. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Paulo 
Andrade DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o 
Sr. Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 
referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Requerimentos. 20º) Requerimento nº. 0017/2010.- Congratulação com o estimado 
casal Sr. Antônio Bezerra da Silva e Sra. Doralice Zanette da Silva, pelas 
comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Toninho Orcini. A seguir, pela ordem o 
vereador Toninho Orcini manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 0018/2010.- 
Congratulação com o estimado casal Sr. José Bezerra da Silva e Sra. Edvirges da Silva, 
pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Toninho Orcini. A seguir, pela ordem 
o vereador Toninho Orcini manifesta interesse em discutir a matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 0019/2010.- Voto de 
Congratulação com a direção do jornal 'Notícia Extra' pela sua fundação em Itapira. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 23º) Requerimento nº. 0020/2010.- Voto de Congratulação com o jornalista 
Carlos Cereto pela sua brilhante carreira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento 
nº. 0021/2010.- Voto de Congratulação com as mulheres, pela data de 08 de Março, Dia 
Internacional da Mulher. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento nº. 0022/2010.- 
Congratulação com diretores, presidente e integrantes do Rotary Clube International, 
pela comemoração dos 105 anos de fundação da instituição. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) 
Requerimento nº. 0023/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso 
XIV da LOMI, que seja requerido ao Governo do Estado cópia do contrato emergencial 
firmado junto à empresa Renata Lovatto ME para o transporte público da rede estadual 
em Itapira. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 02 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento nº. 
0024/2010.- Requer nos termos legais que a empresa Renata Lovatto ME informe a esta 
Casa de Leis o motivo pelo qual os seus veículos que transportam estudantes da rede 
estadual não estão deixando os referidos alunos na porta das escolas, mas em pontos 
adjacentes. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 02 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento nº. 
0025/2010.- Requer a designação de Audiência Pública na Sede do Poder Legislativo, 



para discutir sobre a construção de um ambulatório designado especialmente ao 
funcionalismo público. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação 
nº. 0043/2010.- Sugere execução de obras e melhorias que especifica na Paulo Lacerda 
Quartin Barbosa. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 0044/2010.- Sugere execução de 
obras de recapeamento na Avenida Henriqueta Soares. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Indicação 
nº. 0045/2010.- Sugere execução de reforma e recuperação dos brinquedos e demais 
equipamentos existente na praça José S. Nogueira, no Jardim Camburiú. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 32º) Indicação nº. 0046/2010.- Sugere o melhorias na estrada que dá acesso 
ao bairro rural Cercado Grande. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 0047/2010.- Sugere 
construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Santa Terezinha, entre os 
números 600 e 700. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Indicação nº. 0048/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito manter contato com a administração de municipal de Jacutinga, a fim de, em 
conjunto, providenciarem melhorias na ponte que liga as duas cidades. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Indicação nº. 0049/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente que 
restabeleça o programa de da terceira idade, denominado Grupo Movimento no bairro 
Braz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 36º) Indicação nº. 0050/2010.- Sugere estudo para que 
se realize obras de recuperação asfáltica na rua 9 de Julho em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) 
Indicação nº. 0051/2010.- Sugere execução de melhorias que especifica na Escola 
Joaquim Vieira em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Indicação nº. 0052/2010.- Sugere 
execução de melhorias na Escola Heitor Soares no bairro Figueiredo. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) 
Indicação nº. 0053/2010.- Sugere execução de limpeza no ribeirão que corta o bairro de 
Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 40º) Indicação nº. 0054/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar ao setor competente contratar funcionários para a Unidade Básica 



de Saúde de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) Indicação nº. 0055/2010.- Sugere a 
instalação de um ponto de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, defronte à Asmi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 42º) Indicação nº. 0056/2010.- Sugere colocação de ventiladores ou 
equipamentos que pulverizam água nos velórios municipais. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 43º) Indicação 
nº. 0057/2010.- Sugere execução de serviços de dedetização no Cemitério da Saudade, 
objetivando a erradicação de animais peçonhentos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 44º) Indicação nº. 
0058/2010.- Sugere encaminhamento de projeto de Lei à esta Casa dispondo sobre a 
criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem 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 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 45º) Indicação nº. 0059/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar 
estudo e levantamento das placas roubadas ou faltantes de prédios e praças públicas da 
cidade com objetivo de repor as mesmas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 46º) Indicação nº. 
0060/2010.- Sugere execução de ações a fim de combater mosquitos e desinfecção de 
bueiros em toda a cidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu.- 
Convida para cerimônia de entrega de título de Cidadão Guaçuano ao Ilustríssimo 
Senhor Doutor Ailton Antonio Pinheiro. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 48º) 
Câmara Municipal de Avaré.- Encaminha oficio que traz a opinião da Câmara 
Municipal de Avaré, sobre os acontecimentos envolvendo o governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 49º) Câmara 
Municipal de Cotia.- Informa a composição da Mesa Diretora para o exercício de 
2010. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 50º) Câmara Municipal de 
Cordeirópolis.- Encaminha cópia dos requerimentos de 1 a 3/2010, acolhidos pela 
Casa. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 51º) Câmara Municipal de Mogi 
Guaçu.- Encaminha cópia do Requerimento 36/2010, acolhido pela Casa. 
DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 52º) Câmara Municipal de Bebedouro.- 
Encaminha cópia da Moção 99/2010, acolhido pela Casa. DESPACHO: CIENTE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 53º) Câmara dos Deputados Gabinete do Deputado Federal Dr. Ubiali. - 
Parabeniza o Presidente Paulo Roberto Andrade, por comandar tão brilhantemente o 



Legislativo Itapirense. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 54º) Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Itapira.- Informa que dos dias 14, 15 e 16 de 
junho de 2010 ira se realizar a eleição sindical para renovação de sua diretoria. 
DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 55º) Vita da Conceição Oliveira.- Agradece o 
recebimento de condolências pela ocasião do falecimento se sua mãe Sra. Ana Cândida 
de Carvalho. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 56º) Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo.- Encaminha cópia da Sentença proferida no processo TC - 
003811/026/04, que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto, mantendo-se 
inalterada a decisão recorrida, trata-se do Balanço Geral da Empresa Municipal de 
Habitação de Itapira, no exercício de 2004, julgado irregular. DESPACHO: CIENTE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 
REINICIADO os trabalhos após verificação de quorum, o Vereador Mario da Fonseca, 
pela ordem, salientando a urgência na aprovação do Projeto de Lei nº. 0022/2010.- que 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.159.000,00; e 
Projeto de Lei nº. 0023/2010.- que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 
R$ 651.000,00; e que após acordo de lideranças, vem com base no artigo 27 e § 2 do 
Regimento Interno, requer e a Casa aprova por unanimidade, que os projetos acima 
venham à ordem do dia de hoje para votação. Isto feito o Sr. Presidente despacha as 
matérias à ordem do dia de hoje. 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 001/2010.- Altera as atribuições 
dos cargos de Técnico de Laboratório e Biomédico, constantes da Lei Complementar nº 
4.386/2008. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
Complementar nº. 01/2010. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, o 
vereador Mario da Fonseca, pela ordem, requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja encaminhada ao processo de segunda votação dispensados 
os interstícios legais e regimentais. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação o Projeto de Lei Complementar nº. 01/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a)Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) 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. 
Pela Ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori, requer o adiamento do Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2010, para a próxima sessão. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
votação o requerimento do vereador momento que os vereadores Luis Hermínio Nicolai, 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Henrique Ferrarini e Mario da Fonseca, se 
manifestam contrários ao requerimento e os vereadores Antonio Orcini, Décio da Rocha 
Carvalho, Mauro Antonio Moreno e Carlos Alberto Sartori, se manifestam favoráveis. 
Isto feito, o Sr. Presidente se manifesta favorável ao requerimento uma vez que ouve 
empate na votação, ficando o Projeto de Lei Complementar adiado para a próxima 
sessão. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) 
Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2010.- Altera o nome 
da Guarda Municipal para Guarda Civil Municipal. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº. 05/2010. Aprovado por 
unanimidade. Continuando os trabalhos, o vereador Mario da Fonseca, pela ordem, 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada 
ao processo de segunda votação dispensados os interstícios legais e regimentais. A 
seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº. 
05/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
02 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0022/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 1.159.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Como no 
Pequeno Expediente já cumprimentei à todos, vou direto ao assunto. Foi pedido uma 
semana de prazo ao Projeto de Lei Complementar que extingue, transforma e altera a 
carga horária do quadro de pessoal da prefeitura. Fico muito preocupada, porque esse 
projeto que resolveram chamar a partir de agora é o seguinte: O projeto que no início o 
líder do prefeito pediu para que viesse à Ordem do Dia, na qual a oposição votou contra 
e o presidente acompanhou, e agora resolveram votar e chamar o projeto, tenho certeza 
que votarão favoráveis, porque acredito que sequer sabiam do que tratava-se. Esse não é 
papel do vereador. O vereador no mínimo tem que vir à esta tribuna e constatar o que 
está tramitando nesta Casa, ou seja, o que vai entrar e o que será votado. Se o projeto de 
lei chegou às 17:00 da tarde nesta Casa, por favor, chegue às 18:00 horas. Se entrou 
algum projeto urgente de autoria do prefeito, fiquem sabendo do que se trata e não de 
plano falar que não votará. Depois dizem que não querem brigar ou atrapalhar a 
administração. Se ninguém tivesse alertado à vocês, acredito que ninguém saberia. Se 
sabiam, é muito pior. Alguém alertou-os de que isso era para a desapropriação, para a 
motoniveladora e para a compra de viaturas destinadas à Guarda Municipal. Então, não 
tem explicação. Não adianta ninguém falar nada, votar e vocês não ficarem sabendo de 
absolutamente nada do que está acontecendo. No momento em que o líder chamou, se 
não soubesse do que se tratava, o mínimo que deveriam ter feito era pedir a suspensão 
dos trabalhos para tomar ciência do projeto e não dizer que não aceitaria que o mesmo 
seria votado. Depois, através de um passo de mágica, querem que o referido projeto seja 
votado hoje. Não queiram me explicar, porque ficará pior o verso do que o soneto. Se 
vocês não leram, é muito triste. Se leram e não quiseram votar é mais triste ainda, 
porque a partir desse momento estaria provado que queriam postergar o andamento da 
administração pública. Depois querem dar coletiva aos jornais do município falando que 
o governo perderá R$ 4.000.000,00 por inércia. Nesse momento quem está sendo a 
inércia? De quem seria a inércia? Não adianta pegar o projeto e de repente haver um 
acordo de bancadas onde se resultou em um empate, ficando assim o presidente 
encarregado de desempatá-lo. De repente, em um passe de mágica, há um acordo de 
bancadas e o projeto vem na data de hoje. Por que aconteceu isso? Gostaria que alguém 
viesse à esta tribuna e me explicasse o por quê? Senão leram, é muito lamentável. Se 
leram, mas queriam prejudicar a administração, é mais lamentável ainda, porque alguns 
vereadores fazem discurso alegando que estamos nesta Casa para trabalharmos em 
benefício da população. É desse modo que as máscaras caem. Então, devemos trabalhar 



sério nesta Casa. Isso seria um exemplo claro de má fé. Se os senhores estavam 
presentes nesta Casa puderam constatar que todas as indicações propostas, a maioria foi 
aprovada. É o papel do vereador apresentar indicações para votarmos favoráveis ou 
contra. Em relação à indicação do condomínio, não é o prefeito que disse que não podia 
e sim a Constituição Federal. Então, não adianta dizer que votará contra. Isso aqui 
podia, como pode, pois é benefício para a população de Itapira. A bancada de oposição 
postergaria esse projeto por uma semana. Acredito que leram, constataram o que iriam 
fazer e resolveram dizer que votaria hoje. Então, é esse tipo de coisa que não aceita 
nesta Casa. As pessoas devem assumir aquilo o que dizem. Suas posições devem ser 
claras. Não adianta se passar por uma boa pessoa e futuramente, sem ninguém saber, 
dizer que ficará para a próxima semana. Podiam pedir vistas ou adiamento como 
pediram agora. O presidente, mais uma vez, acompanhou a oposição. Isso é lamentável. 
Na semana antepassada aconteceu a mesma coisa. Eles pediram adiamento e não veio à 
Ordem do Dia uma suplementação de verba para a patrol. Depois o presidente disse que 
não sabia, mas devia saber... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto 
Andrade: Eu estava de licença, nobre vereadora... Continuando a oradora: Mas o 
senhor chegou no dia da sessão. Como presidente você deve tomar ciência da situação 
da Casa, inclusive dos projetos. Está provando mais uma vez que não sabia realmente. 
O papel do presidente é tomar ciência das coisas. Em minha Casa sei exatamente o que 
tem e o que não tem, o que falta e o que não falta e como a mesma deve andar. Em meu 
escritório sei exatamente o que tem. Como o senhor comanda esta Casa deveria saber 
das coisas, mas não sabia. Depois o senhor vai à imprensa e diz que a administração, 
por inércia, é irresponsável. Somente vim à esta tribuna falar porque não agüento mais 
essa história. Dizem que o prefeito não faz nada e o governo do Estado manda dinheiro, 
mas o prefeito, como retardado, está jogando o dinheiro pela janela. Não é assim. A 
prova é essa. Ainda bem que há pessoas que podem ver e viu que senão tivessem sido 
alertados mais uma vez seria postergado a vinda de dinheiro para Itapira, para a compra 
de máquinas e viaturas. Lamentavelmente é desse modo que esta Casa funciona 
atualmente. Se é projeto do prefeito, eles postergam. Infelizmente é desse modo. 
Obrigada e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, nobres companheiros, público presente, 
boa noite. A vereadora falou bonito, mas esqueceu de dizer uma coisa. Como funciona 
esta Casa? Precisamos explicar para o povo. A sessão funciona em três etapas. A Ordem 
do Dia está começando agora. O prefeito enviou um projeto de lei à esta Casa, mas 
nesse mesmo projeto contém vários projetos embutidos. A nobre vereadora não falou 
aos senhores que há uma desapropriação para pagarmos. Então, não sabemos o valor e 
para quem será. Estamos nesta Casa para fiscalizar. Por esse motivo, meus amigos, que 
pedimos para segurar o projeto. A vereadora não falou qual seria o valor da 
desapropriação. Esse projeto disponibiliza verba para comprarmos uma motoniveladora 
e carros. Não somos contra esse fato. Quem está mandando verba para a compra dessa 
máquina é o deputado Barros Munhoz. Gostaria de deixar esse fato bem claro às todos. 
Esta Casa está acatando e o prefeito também, mas para conseguirmos a referida máquina 
é necessário disponibilizarmos dinheiro através de uma contra partida. O deputado está 
disponibilizando R$ 500.000,00, mas a máquina custa R$ 550.000,00. Então, por esse 
motivo que esse projeto veio à esta Casa. Pedimos para votarmos na próxima sessão, 
mas o vereador Mino disse o seguinte: “Poderemos perder o convênio.” Depois que 
seguramos o projeto para estudar, o vereador Mino disse o seguinte: “Poxa, vocês estão 
fazendo uma loucura. Podemos perder esse projeto.” Jamais perderemos um projeto 



desse tipo, pois estamos lutando por essa máquina, haja vista que as nossas estradas 
estão caóticas. Então, a vereadora explicou e falou bonito, mas esqueceu de falar sobre a 
verba. O povo deve saber o que estamos votando, nobre vereadora. Sabíamos muito 
bem o porquê que pedimos para votar o projeto na semana que vem. Como o vereador 
Mino disse que poderíamos perder o convênio, chamamos o projeto na Ordem do Dia. 
Ninguém é contra nada e estamos nesta Casa para ajudarmos o prefeito. Obrigado e boa 
noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO: “Boa noite à todos. A verdade é que estamos cansados de engolir sapos. O 
projeto chegou de última hora e tínhamos que ler. Pedimos um tempo e estudamos o 
projeto. Ficamos com muitas dúvidas em relação à essas desapropriações. Assim como 
a nobre edil sempre pede vistas aos projetos, requerimentos e indicações, acredito que 
nós também temos esse direito. Devemos, a partir de agora, mais do que nunca, saber 
exatamente para onde são direcionadas essas verbas. Então, não tentamos enganar ou 
prejudicar o bom andamento do Executivo. Somente gostaríamos de saber para onde 
que será destinada essa verba. O nosso maior problema foi que não deixamos o projeto 
ir às comissões pelo fato de que tivemos dúvidas em relação ao prazo. Então, voltamos 
atrás pelo fato do prazo. Para não perdermos essa motoniveladora resolvemos levar na 
data de hoje à votação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Se o projeto se referisse somente à motoniveladora e aos carros, jamais tínhamos feito o 
pedido para a próxima sessão. O problema é que veio mais coisas embutidas. Então, 
estamos votando mais dinheiro. Gostaríamos de saber para onde que essa verba será 
destinada. É somente isso... Continuando o orador: Tivemos que engolir na base de 
panfletos e tudo mais o problema do IPTU com os aposentados. Não foi desmembrado e 
ainda tivemos que engolir esse fato. Aquele aumento de 7% que o senhor prefeito deu 
veio juntamente com o desconto dos aposentados. Tivemos que engolir, porque não foi 
desmembrado. O senhor prefeito, à qualquer momento, poderia ter feito o 
desmembramento e enviado à esta Casa. Estamos cansados de engolir sapos e não 
continuaremos engolindo. Queremos o bem do município e vamos continuar, sempre 
que possível, pedindo vistas e encaminhando os projetos às comissões para melhores 
estudos. Obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE: “Solicito, caro colega Mario da Fonseca, para que os 
próximos projetos vindos do Executivo venham de forma mais clara e separadamente. 
Para vocês entenderem, estamos recebendo o joio e trigo em somente um saco para 
resolvermos em última hora. Desse modo fica difícil separarmos o joio do trigo em 
tempo recorde. Foi exatamente isso que aconteceu. Estou dizendo isso, porque o meu 
nome foi citado. Recorremos e voltamos, pois a maior virtude do ser humano é ter 
humildade de falar o seguinte: “Eu errei e vou tentar resolver da melhor maneira 
possível.” É exatamente isso que estamos fazendo. Se o Projeto tivesse vindo, conforme 
o vereador disse, de forma limpa em relação à questão da máquina niveladora e os 
carros destinados à Guarda Municipal, é obvio que votaríamos favoráveis, pois 
queremos o bem da cidade e do povo. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº. 022/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0023/2010.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 651.000,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Boa noite à todos novamente. Somente vim à esta tribuna para dizer que 



os projetos 23 e 22 são muito parecidos. Os dois referem-se a questão orçamentária e 
visam a suplementação de verbas. Venho com o intuito único de esclarecer a seguinte 
questão: Os projetos chegam à esta Casa e somente os projetos de crédito adicional, 
suplementação de verba e convênios com órgãos públicos podem ser discutidos e 
votados no mesmo dia. Por quê? Porque entende-se que esses projetos sejam simples, 
ou seja, não causam tanto problema em ser votados e apreciados de uma forma mais 
rápida que os demais projetos... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Antes nesta Casa qualquer projeto que viesse podia ser discutido 
e votado no mesmo dia. Acabei com as excrescências na Lei Orgânica somente 
permitindo esse tipo de projeto. Os outros projetos deveriam ser destinados às 
comissões. Por quê? Porque todos sabem que esse tipo de projeto tem prazo... 
Continuando o orador: Tanto é verdade que esses projetos são simples e mais 
simplificados que antes de começarmos a Ordem do Dia, em toda sessão, sento com o 
vereador Antonio Orcini para conversarmos. Pego a pauta e falo o seguinte: “Nobre 
vereador, tem acordo em algum projeto.” O vereador me responde: “Esse tem e esse não 
tem.” Em relação ao projeto de hoje, conversei com o nobre vereador e o mesmo me 
disse o seguinte: “Mario, por mim tudo bem. Vamos votar hoje.” No entanto, a sua 
bancada não quis votar o projeto hoje. O que gostaria de dizer é que esse projeto não 
está vindo à esta Casa, como disse o vereador Mauro Moreno, para os vereadores 
engolirem sapos. Não é isso. O projeto, senhor presidente, é claríssimo. Quem pegar a 
mensagem do projeto constatará que está discriminando o quanto, o porquê e para 
quem. Tanto é que o nobre vereador veio à esta tribuna e disse que há uma 
desapropriação. Na mensagem do projeto diz que determinado valor é destinado para a 
desapropriação, outro para as viaturas e outro para o transporte escolar. Então, o projeto 
é claro. Venho à esta tribuna nesse sentido. O projeto não é confuso e não está vindo 
goela abaixo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Quais 
seriam essas desapropriações?... Continuando o orador: Em relação a desapropriação, 
o prefeito não chega lá, pega o dinheiro e diz o seguinte: “Estou desapropriando essa 
casa.” Não é desse modo. A desapropriação é um ato previsto em lei e deve ser 
publicado na imprensa. A mesma pode ser amigável ou judicial. Amigavelmente, o 
proprietário aceita. Judicialmente, o proprietário não aceita. Desse modo o processo é 
enviado ao Fórum e juíza determinará se teremos o direito ou não. Então, não tem como 
sair desapropriando qualquer coisa. Por esse motivo que não se especifica, pois 
futuramente ficaremos sabendo. Às vezes já houve a desapropriação, foi publicado e 
somente falta pagar. Então, não gostaria de criticar nenhum vereador e sim dizer que o 
projeto não é obscuro ou confuso. Ninguém nesta Casa está engolindo sapo. Os projetos 
são simples, não houve má fé e intenção de prejudicar ninguém. Tanto é que já falaram 
nesta tribuna o seguinte: “Embora não tenhamos deixado verbas de remanejamento ao 
prefeito, não vamos prejudicá-lo.” Então, gostaria de dizer que o projeto é claro. Nunca, 
desde quando estou presente nesta Casa, vi um projeto que explicasse tão bem como 
esse... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Nobre vereador, 
ninguém é contra o projeto. Pedimos para votar na próxima sessão, porque gostaríamos 
de estudar melhor. Ninguém disse que é contra. A nossa dúvida foi em relação a essa 
desapropriação. O projeto é perfeito. Tanto é que esse projeto é espelhado no caso do 
ano de 2.005, ou seja, da administração Barros Munhoz. Estamos por dentro de tudo. 
Como vocês disseram que era em caráter de emergência e senão votássemos ainda hoje 
conseqüentemente poderíamos perder o referido convênio, colocamos a mão na 
consciência para votar... Continuando o orador: Obrigado por dizer que o projeto é 



claro. O senhor sabe que é do ano de 2.005 porque está escrito no projeto. O projeto é 
minucioso e explica fato por fato. Na administração passada os projetos não vinham tão 
claros. Olhem o progresso, pois a administração está explicando. Tanto é que vereador 
Décio, esperto como é, afirmou que a desapropriação ocorreu em 2.005. Então, o 
projeto é claro e ninguém está engolindo sapos. Tanto é que o vereador Antonio Orcini, 
experiente como é, jamais segurou esse tipo de projeto. O mesmo disse o seguinte: 
“Vamos votar. Por mim, tudo bem.” Muito obrigado à todos e boa sessão.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Projeto de Lei nº. 023/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) 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. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra 
o Sr. Presidente coloca em votação a matéria. Aprovada por Unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 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 do Sr. Prefeito Municipal sobre as comissões 
existentes no âmbito da municipalidade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
RETIRADO PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 
0017/2010.- Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio Bezerra da Silva e Sra. 
Doralice Zanette da Silva, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria: Toninho 
Orcini. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em 
votação a matéria. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0018/2010.- 
Congratulação com o estimado casal Sr. José Bezerra da Silva e Sra. Edvirges da Silva, 
pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria: Toninho Orcini. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em votação a matéria. Aprovada 
por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 0023/2010.- Requer nos 
termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, que seja requerido ao 
Governo do Estado cópia do contrato emergencial firmado junto à empresa Renata 
Lovatto ME para o transporte público da rede estadual em Itapira. Autoria: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
CARLOS ALBERTO SARTORI.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento 
nº 0024/2010.- Requer nos termos legais que a empresa Renata Lovatto ME informe a 
esta Casa de Leis o motivo pelo qual os seus veículos que transportam estudantes da 
rede estadual não estão deixando os referidos alunos na porta das escolas, mas em 
pontos adjacentes. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM 



VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0025/2010.- Requer a designação de Audiência 
Pública na Sede do Poder Legislativo, para discutir sobre a construção de um 
ambulatório designado especialmente ao funcionalismo público. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: “Essa indicação de minha autoria baseia-se no carnaval. Não sei se os 
senhores acompanharam o carnaval desse ano. Se eu usar o vocábulo caipira para 
expressar como foi o carnaval de nossa cidade, é melhor ficar quieto, pois falarei 
besteira. Então, é melhor não falar nada. O carnaval foi uma porcaria. A verdade é essa. 
Alguns blocos com nove ou dez pessoas levaram R$ 9.000,00. É brincadeira. Em todos 
os lugares que vou as pessoas dizem o seguinte: “Vou fazer uma comissão e pegar o 
dinheiro da prefeitura.”... Aparte concedido ao vereador Sr. Mario da Fonseca: O 
senhor quando se referiu ao vocábulo “essa porcaria”, incluiu o carnaval do Rio 
Manso?... Continuando o orador: Não, pois o nosso é o melhor carnaval. Há vários 
carnavais bons como os que são realizados nos clubes do município. Em relação ao 
carnaval de rua, tirando alguns que trabalharam, todos sabem que foi ruim. Então, pedi 
para a assessoria desta Casa fazer um levantamento em relação ao investimento que é 
feito. Realmente os municípios de Serra Negra, Amparo e Lindóia investem com pouco 
dinheiro da prefeitura. Eles utilizam a verba da Secretaria de Turismo do município. O 
povo de Itapira foram aos municípios de Lindóia e Serra Negra. Por que não podemos 
copiar o carnaval deles e realizar em nosso município? É muito fácil. É necessário 
distinguir um local e criar uma avenida do samba. O prefeito Cassimiro na época fez um 
carnaval na Avenida dos Italianos. A única coisa que fomos contra na época foi em 
relação a taxa que era cobrada, mas mesmo assim lotou as arquibancadas e o povo 
gostou do carnaval. Sugeri em minha indicação a Avenida Martini, ou seja, a Avenida 
que começa na Fiat Fatore e passa pela pista de skate. É uma Avenida que é localizada 
longe das casas e que é grande e larga. Seria necessário construir arquibancadas como 
na Avenida dos Trabalhadores localizada no município de Mogi Guaçu. O local seria 
destinado a todos eventos de nosso município. Deveríamos reunir com as comissões 
responsáveis pelo carnaval para se copiar o carnaval de outros municípios. Acredito que 
será bom para os outros e para nós. Nossos jovens estão indo para outras cidades. 
Portanto, os mesmos acabam ingerindo bebidas alcoólicas e podem sofrer acidentes 
graves. Se conseguirmos trazer os nossos jovens à nossa cidade, será muito melhor. 
Então, minha indicação refere-se a um estudo para melhorar o carnaval. Se possível 
poderíamos pedir ajuda ao Estado ou Federação. Devemos fazer um carnaval como 
antigamente, pois o povo gostava do carnaval de nosso município. Obrigado.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor 
presidente e público presente. Achei muito importante as palavras do vereador Décio e 
acredito que muitas coisas devem ser revistas. Havia um pedido em torno de R$ 
400.000,00 para se realizar o carnaval de Itapira. A prefeitura disse que não teria 
condições. Foi feita várias reuniões e chegou-se em um valor bem abaixo desse. O 
carnaval teve seus pontos restritos. É um carnaval de pequeno porte. Nos carnavais 



anteriores haviam as escolas Brosca da Negada, Turma do Candóia e 9 de Julho. Eram 
carnavais de outras épocas, pois o povo colaborava com um trocado para pagar seu 
uniforme. A população de Itapira era em torno de 30 mil habitantes e atualmente é o 
dobro. Sabemos por onde caminhará esse assunto. Quando realizamos carnaval no 
Itapirão, muitos perguntam o porquê que foi feito nessa localidade. Somos obrigados a 
disponibilizar Segurança e sanitários à população e por esse motivo quando se referiam 
ao povão seria necessário ser feito dessa forma. Custa uma fortuna realizar carnaval em 
locais abertos. Sei que houve um carnaval maravilhoso na cidade de Paulínia, mas o 
vereador Décio não acredita. Subi no palanque e falei com o prefeito. Foram quatro dias 
de carnaval no município de Paulínia. São quatro grandes grupos que vieram da Bahia. 
Nesse carnaval não tinha lugar para mais ninguém. Foi contratada uma empresa de 
segurança enorme e uma completa estrutura de sanitários, mas não podemos comparar o 
nosso município com Paulínia. Sei que o município de Monte Alegre realizou um 
carnaval muito grande, pois houve contratações de grandes shows. Sem sombra de 
dúvida gostaria de ver o carnaval de nosso município igual aos outros, mas será difícil 
resgatar as escolas de samba. Para isso se concretizar é necessário muito dinheiro. 
Devemos respeitar as pessoas que sempre foram carnavalescas e que gostam de elaborar 
suas próprias fantasias. Então, devemos pensar em realizar um carnaval para as pessoas 
que realmente gostariam de sair às ruas de forma que tenham apoio para se concretizar 
esse fato. Acredito que terá carnaval em todos os municípios. Em vez de a prefeitura 
disponibilizar R$ 500.000,00 para construir uma escola de samba e não cair no que o 
vereador Décio disse, tenho certeza que devemos estudar uma melhor maneira para 
realizar o carnaval. Se a prefeitura disponibilizar R$ 400.000,00 para contratação de 
quatro shows no valor de R$ 100.000,00 cada. A partir desse momento será necessário 
corrermos atrás para sabermos como será feito o carnaval e como contrataremos 
seguranças para shows desse porte. Com certeza nesse tipo de show haverá mais de 30 
mil pessoas. Será maravilhoso para nosso município, mas alguém deverá assumir essa 
responsabilidade. Lembro-me que quando o carnaval foi transferido pela primeira vez 
na Avenida dos Italianos, o grande problema foi toda a vizinhança que possuía 
barracões e casas próximos à Avenida. No dia seguinte as casas das pessoas ficaram 
uma imundície, porque haviam apenas dois ou três banheiros. Isso ocorreu há sete ou 
oito anos atrás e foi uma iniciativa que não houve sucesso. Foram muitas pessoas nesse 
carnaval. Algumas pessoas da arquibancada caíram no rio. As pessoas brigavam e se 
jogavam dentro do rio... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos: Já tinha falado para o nobre vereador Décio que gostaria de pedir 
adiamento, justamente pelo fato de que me lembro perfeitamente quando o carnaval foi 
transferido para a Avenida dos Italianos. Ninguém quis que o carnaval fosse realizado 
nessa Avenida. Os carros alegóricos ficavam perto da rede elétrica. Por esse motivo que 
gostaria de pedir vistas. Já que vossa excelência levantou esse assunto votarei favorável, 
mas já tinha falado ao nobre vereador que gostaria de pedir adiamento para 
conversarmos com a população. Quem participou do carnaval de nosso município 
naquela época sabe o grito que foi. O pessoal não gostou, tanto é que no ano seguinte já 
retornou para a Praça Bernardino e Rua José Bonifácio... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Décio da Rocha Carvalho: Por esse motivo que elaborei essa indicação, ou seja, 
para construírem um local apropriado. Quem conhece a Avenida dos Trabalhadores 
localizada no município de Mogi Guaçu pode constatar que há arquibancadas. Não é 
necessário fechar o trânsito todos os anos e deixar uma bagunça. Devemos pensar um 
local correto para isso... Continuando o orador: De forma alguma estou criticando sua 



indicação. Quando a prefeitura disponibilizou uma verba no valor de R$ 300.000,00 
disseram o seguinte: “Como que disponibilizam R$ 300.000,00 para o carnaval se 
alegam que estamos em crise e tudo mais.” Quando é disponibilizado R$ 150.000,00 é 
lógico que não haverá um carnaval digno, pois a verba é muito pouca. Se falarem em 
um grande valor, tudo bem, mas em conseqüência disso será uma grande estrutura 
também. Quando se contratava as escolas de samba de outros municípios no valor de R$ 
30.000,00 todos alegavam que era um absurdo. Diziam o seguinte: “Mas por que não 
disponibilizam R$ 30.000,00 para as pessoas de nosso município?” Não era 
disponibilizado pelo fato de que as escolas de samba já vinham prontas. Eles possuem 
transporte e estrutura completa. Então, como todos querem movimento para o comércio, 
acredito que a única saída seria que todos os vereadores possam concordar com um 
determinado valor. Primeiramente devemos pensar na segurança da população, fazer 
uma experiência e trazer dois ou três grandes shows. Após um mês do fim da Festa do 
Peão foi procurado novos shows para se contratar, mas cinco conjuntos, dentre alguns 
procurados, já não possuíam espaço vago em suas agendas. Esses grupos possuem data 
vaga a partir de um ano para frente. Acontecerá a mesma coisa com o carnaval de nosso 
município. Devemos dizer o seguinte: “Vamos entrar nesse acordo. Vamos contratar 
quatro grandes conjuntos para o carnaval do ano que vem.” Desse modo podemos 
pensar em relação à segurança e a parte de higiene. Isso deve ser feito a partir de agora. 
Desse modo podemos contratar três ou quatro conjuntos no valor de R$ 70.000,00 ou 
R$ 80.000,00. Esse valor está na mídia, pois não será o prefeito ou os vereadores que 
determinarão o valor a ser pago. Está na internet o valor dos shows da Ivete Sangalo e 
Chiclete com Banana. O vereador está dizendo que foi gasto R$ 200.000,00, mas 
acredito que não foram os quatro dias. Acredito que é esse o caminho. Se vamos gastar 
R$ 400.000,00 teremos qualidade. O Itapirão suporta apenas cinco mil pessoas, mas se 
vier alguém famoso conseqüentemente ficará vinte mil pessoas para fora. A cidade de 
Paulínia possui local adequado, mas nós não temos. Então, acredito que devemos 
criticar às vezes, não é caso de ninguém presente nesta Casa, mas devemos sair com 
uma solução para isso. Acredito que não custa nada tentarmos. É necessário chegarmos 
a um determinado valor o quanto antes possível para que desse modo possamos colocar 
no orçamento do ano que vem. Desse modo devemos trazer conjuntos de renome em 
nosso município. A saída seria essa e o carnaval poderá ser bem falado e de boa 
qualidade. Meu tempo se esgotou. Muito obrigado e boa noite à todos.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº 33/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 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. A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Primeiramente 
gostaria de agradecer os moradores do Condomínio São Marcos que estiveram presentes 
nesta Casa na data de hoje para prestigiar os trabalhos e buscar seus direitos como 
cidadãos. Gostaria de dizer à vocês que a minha bancada sempre é favorável aos seus 
direitos como também de toda a população. Sempre que for necessário estaremos nesta 
Casa para buscar o direito do povo. Estamos nesta Casa como vereadores e nossa 
função é sempre buscar o interesse do povo. A melhor forma de se administrar é a 
administração voltada para o povo. Gostaria de pedir ao presidente desta Casa para que 
anexe junto a indicação o abaixo assinado dos moradores. Gostaria de agradecer o 



síndico, Sr. André, pela sua presença e de alguns integrantes do referido condomínio. 
Agradeço à atenção de todos e uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. MARIO DA FONSECA: “Senhor presidente, público presente, moradores do 
condomínio presentes, boa noite. Não me pronunciei em relação à esta matéria no 
Pequeno Expediente pelo fato de que gostaria de discutí-la somente agora. Entendo a 
preocupação do vereador Carlinhos e dos demais vereadores que subscreveram essa 
indicação para ajudar a população referente a questão do asfalto à população do referido 
condomínio. No entanto, está coberto de razão os vereadores Ferrarini e Sônia. Por ser 
um condomínio particular o poder público não pode intervir. Em relação a isso é a lei 
que fala. Alguns podem dizer o seguinte: “Então, quem é responsável em arrumar esse 
tipo problema? É o morador?” Entendo que quando o condomínio foi entregue, o 
mesmo devia ser entregue em ordem, ou seja, com asfalto, demarcação, esgoto e luz. É 
o mesmo problema do Barreirinho localizado perto do Barão Ataliba Nogueira. 
Lotearam, venderam os lotes e a população entrou para morar. Falaram o seguinte: 
“Olha, não há energia elétrica.” Com isso os moradores vieram procurar esta Casa. Fui 
conversar com o promotor André e disse o seguinte: “Dr. André, a situação se encontra 
desse modo.” O mesmo me virou e disse: “Olha, tenho essa prateleira somente de 
problemas com loteamentos irregulares.” A pessoa faz o loteamento, vende o lote e não 
entrega a energia, onde é uma obrigação. No caso desse condomínio não é de 
loteamento irregular, mas um caso de condomínio particular como é o edifício 
Vanderlei Zázera, Edifício Erika, Bela Vista, Jacir Cêga, Caiobá, enfim, o município 
não pode intervir nesses condomínios. Podem dizer o seguinte: “Uma vez ou outra 
podem colocar uma lixeira.” Tudo bem, mas uma coisa pequena que não gerará tanto 
impacto. Desse modo o poder público pode até ajudar, mas a obrigação é de quem 
construiu o condomínio. Hoje o condomínio possui um síndico, ao qual é o 
representante do mesmo e gostaria de cumprimentá-lo. Então, devem resolver esse 
problema com o dono do condomínio e entre os condôminos... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: E se o povo não pagar imposto e fazer uma 
caixinha? Desse modo a prefeitura irá querer cobrar... Continuando o orador: Esse 
tipo de argumento também foi citado no Pequeno Expediente e gostaria de explicar para 
vocês. Paga-se o imposto quem possui imóvel. A base de cálculo do IPTU é quem 
possui imóvel. Não interessa se o referido imóvel esteja em um condomínio ou na rua. 
Todas as pessoas que possuem imóvel pagam imposto. Esse imposto é utilizado em 
todos os lugares em que todos podem ter acesso, porque se pegarmos o dinheiro do 
imposto em que todos pagam e realizar melhorias nos condomínios onde somente os 
condôminos usufruem, estarei sendo injusto. O senhor entendeu? Então, pego o dinheiro 
do imposto que todos pagam, inclusive os condôminos, e aplico em um serviço em que 
todos possam usar. Não posso pegar o dinheiro do imposto, direito de todos, e aplicar 
em lugares onde somente alguns possuem acesso. É o caso dos condomínios. Então, o 
problema do asfalto, oriento a bancada a votar contra a indicação, porque o poder 
público por lei está impedido de executar esse tipo de serviço na referida localidade. 
Será aprovada a indicação, mesmo com nossos votos contrários, mas acredito que cada 
vereador responde pelo que vota de consciência tranqüila. Cada vereador responde pelo 
o que propõe... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Votamos em tudo aquilo que é em beneficio da população desde que seja legal. 
Ilegalmente para somente enganar a população, não votamos... Continuando o orador: 
Então, gostaria de dizer que no dia em que vier uma indicação como a maioria, onde há 
possibilidade de ser feito e realmente ajude a população, com certeza votaremos 



favoráveis. Essa indicação, bem disse o nobre vereador Ferrarini, nasceu morta. 
Chegará ao gabinete do prefeito e o mesmo não poderá fazer nada, porque esse fato é 
responsabilidade do condômino e não da prefeitura. Se a prefeitura executar esse tipo de 
serviço no referido condomínio, conseqüentemente terá que realizar em todos os 
demais. Então, acredito que é legítimo os moradores se deslocarem à esta Casa. 
Acredito que deve ser feito desse modo, porque esta Casa é do povo. Cada pessoa deve 
expor sua opinião, mas também respeitar a opinião do outro. Esse argumento do 
imposto, nobre vereador, é isso o que eu disse. O município não pode usar um dinheiro 
que é de todos em benefício de alguns. O poder executivo deve usar o dinheiro em que 
todos pagam em benefício de todos. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor 
presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. O nobre vereador falou 
bonito, mas e os favores da lei? Em tudo há favores da lei. O prefeito tem que enviar 
alguém para sentar e conversar. A prefeitura tem condições de apoiar. Todos os 
condomínios pagam impostos. Em relação à esta questão deve-se conversar. Acredito 
que a prefeitura pode enviar alguém ao condomínio para elaborar um levantamento. O 
condomínio não é grande. Acredito que tem solução. A prefeitura deveria fazer uma 
parceria com os moradores da localidade. Tenho certeza que os moradores entenderão, 
mas o que os mesmos não entenderão é votarmos contra. Não podemos fazer isso. No 
momento de pedir voto, todos pedem. Devemos encontrar uma solução para os 
condôminos. É uma questão de dialogo, como o nobre vereador Mino falou. O prefeito 
deve enviar alguém para realizar um levantamento. Com isso chegaremos a um 
determinado entendimento, porque todos pagam imposto. É difícil uma pessoa pagar 
imposto e não ser beneficiada. No referido condomínio entra quem quiser. Se quisermos 
dar uma volta no bairro, podemos entrar. O condomínio está fechado por medidas de 
segurança. No município de São Paulo há muitas ruas fechadas. Muitos casarões 
possuem guarita. O prefeito pode ajudar esse povo. Obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, nobres vereadores e público presente. Tudo nessa vida tem que 
haver uma saída. Então, acredito que é muito bom que vocês estejam presentes nesta 
sessão. Ficamos em uma situação difícil em relação à esse assunto. A Célia e a 
Alessandra que trabalham na Agro Centro também residem nesse condomínio. Elas 
fizeram um pedido ao prefeito na porta de minha casa. O prefeito Toninho Bellini 
precisou explicar para as mesmas o motivo. Realmente é difícil explicarmos o porquê 
que não se pode mexer em condomínio fechado. Existe uma solução, mas poucas 
pessoas sabem. O que acontece? Todos acreditam que somente crio frangos e porcos, 
mas sou formado em engenharia civil e exerço minha profissão. Sempre escutamos as 
mesmas perguntas e o vereador Décio também possui esse problema. Acredito que o 
bairro de Rio Manso possui 60 chácaras. Alguns pedem o seguinte: “Mino, preciso que 
vocês passem a patrol em minha estrada.” Se acatarmos esse pedido conseqüentemente 
devemos acatar de todos os outros. Realmente não é permitido esse tipo de coisa. Acho 
um absurdo. Não foi o ex-prefeito Barros Munhoz ou o prefeito Toninho Bellini. Então, 
não adianta virmos à esta tribuna e fazermos uma guerra entre a situação e oposição em 
relação a esse fato. A companhia apesar de cuidar de todos os pontos que possuem os 
transformadores com chave, não pode entrar em propriedades particulares. Quando 
queima algum fusível dentro de alguma propriedade rural devemos chamar a MVA ou o 
Donatti, pois a CPFL não entra nesse tipo de local. Podem perguntar o seguinte: “Por 
que a CPFL não pode entrar gratuitamente?” Não pode porque às vezes é necessário 



trocar transformadores e outras coisas. Cada pessoa deve assumir seus problemas. Já 
tivemos dois casos de loteamentos em Itapira em que o portão dos mesmos estavam 
fechados. Somente há uma via de entrada no condomínio. É esse o problema. Vocês 
deverão doar as referidas vias públicas ao município e tirar o portão localizado na frente 
do condomínio. O condomínio não poderá ser fechado e deverá haver uma via de acesso 
de duas mãos de entrada e saída. Para isso se concretizar haverá um custo. Quem será o 
responsável em bancar determinado custo são os condôminos. A partir desse momento a 
prefeitura absolverá as vias públicas e vocês terão o direito da manutenção pela 
prefeitura municipal. Simplesmente é um fato jurídico. Não precisa ninguém dizer que é 
obrigação da prefeitura pelo fato de vocês também pagarem imposto. Acredito que é um 
absurdo, mas a saída para todos os condomínios é essa. Não adianta culparmos os 
responsáveis dos loteamentos construídos há mais de trinta anos em nosso município. 
Oitenta por cento dos condomínios são irregulares. Até a data de hoje tramita na justiça 
a questão do Della Rocha I, II e III. Na época foi comprado os referidos loteamentos e 
as pessoas não possuem escrituras. Por que a prefeitura toma conta daquela localidade? 
Porque são vias públicas. Então, a saída para vocês existe. Não gostaria de tomar a vez 
de ninguém, mas se vocês quiserem que qualquer um ou todos os vereadores 
elaborássemos uma forma de requerimento para que vocês possam, judicialmente, obter 
uma saída. Vocês devem doar a via pública para o município. Tem um custo? Sim. é 
necessário ratear o custo para todos os condôminos. Depois disso a prefeitura poderá 
assumir. Não pode haver portões fechando o condomínio e deverá haver via pública de 
entrada e saída para todos e qualquer cidadão itapirense. Não interessa se as pessoas 
estiverem de bicicleta, a pé, de caminhão ou ultraleve. Então, existe uma saída. Não 
precisamos ficarmos matando uns aos outros. Em relação ao pedido do voto do nobre 
vereador Mario, é pelo fato de que nesse caso, como somos da administração, 
estaríamos dando um tiro nos pés se votássemos por uma coisa que não é permitida. 
Essa seria a explicação. É horrível votarmos contra, mas estaríamos sendo coniventes 
com uma coisa que judicialmente não é legal. Podem perguntar o seguinte: “Mas por 
que o promotor não abre uma exceção?” Se o promotor abrir para um conseqüentemente 
deverá abrir para todos. Então, vocês podem ter certeza que essa saída existe. Se vocês 
quiserem uma informação maior, podemos ajudar. Vou junto com o vereador Carlinhos 
se for o caso e desse modo não ficaremos jogando um contra o outro. Não quero 
vangloriar-me de nada, mas já existe uma situação parecida em nosso município, onde 
dois loteamentos estavam com os portões fechados. Foi necessário doar a via pública 
para a prefeitura e abrir o condomínio. Vocês deixarão de ter esse privilégio, pois será 
de todos. A partir desse momento a prefeitura passará a tratar das ruas, calçadas e 
pintura do solo. Todos esses serviços vocês terão. Então, esse seria o caminho e saída. 
Disponho-me a comprovar esse fato à vocês. É bom que a Rádio Clube esteja presente, 
pois desse modo saberão que através disso seria a saída de muitos condomínios de 
nosso município. Não se consegue os serviços prestados pela prefeitura por esse motivo 
e conseqüentemente questionam o seguinte: “Mas pagar imposto pode?” Olhem a 
situação que o prefeito fica, pois o mesmo cobra o imposto de vocês, mas não pode 
executar esse tipo de serviço à vocês. Se o fizer conseqüentemente cairá em crime de 
responsabilidade. Não é o prefeito e o ex-prefeito responsáveis por essa questão. Fui 
constatar dois condomínios grandes localizados nas cidades de Americana e Souzas. No 
município de Souzas tiveram o mesmo problema, pois pessoas ricas construíam um 
condomínio maravilhoso e fecharam tudo. Com isso acabou toda a assistência por parte 
da prefeitura. Essas pessoas procuraram um advogado, cederam a via para a prefeitura e 



a partir desse momento voltaram a receber todos os serviços que um cidadão deve ter. 
Se vocês procurarem judicialmente, com certeza constatarão que a saída será essa. 
Então, esse é o esclarecimento que estou passando à vocês, pois já passei por essa 
situação. Se vocês insistirem em manter as portas fechadas conseqüentemente terão esse 
tipo de problema. Pode ser que o prefeito execute o serviço e vocês não falem nada para 
ninguém, mas em minha opinião não é correto. Coloco-me à disposição de todos para 
conseguirmos essa informação judicialmente e constarmos qual será a possibilidade e o 
custo. Realmente tudo está sendo entregue para a concessão das empresas. A questão da 
rede elétrica seria um exemplo disso. Se vocês possuírem qualquer tipo de chácara 
localizada em qualquer lugar, também não terão nenhum eletricista, a não ser particular, 
que entre no local. Boa noite e obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente e nobres edis. Entendi 
perfeitamente a justificativa do vereador Mario da Fonseca. O vereador Mino Nicolai 
também foi muito claro. Entendo perfeitamente, mas ao mesmo tempo vejo que há 
vários condomínios do municípios que foram beneficiados com esse tipo de serviço. 
Acredito que deve haver um bom senso, ou seja, os condôminos podem entrar com uma 
parte e a prefeitura com outra. Juridicamente não é legal, mas conheço alguns casos em 
nosso município... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Acredito, 
Mauro, que houve algum serviço de máquinas em acabamentos. Se você me citar algum 
serviço em relação ao asfalto que foi feito pela prefeitura em condomínio, aceito, pois 
não conheço nenhum... Continuando o orador: Não integralmente pela prefeitura, mas 
a mesma participou... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: A 
prefeitura pode participar através de um acabamento realizado por alguma máquina, 
mas mesmo assim pode haver alguma punição. Acredito que em relação ao asfalto não 
houve. Nesse caso a patrol, por exemplo, não pode chegar ao condomínio e passar em 
cima do asfalto, pois não resolverá nada. Eles possuem um problema de pavimentação. 
A pavimentação não é permitido, Mauro. Não conheço nenhum condomínio de nosso 
município que recebeu asfalto da prefeitura. Falo isso baseado em todas administrações. 
Isso não é permitido de forma alguma... Continuando o orador: Mas isso existe. O 
nobre vereador sabe disso. Existe alguns casos em que o Executivo colabora. Acredito 
que é possível ser feito, não integralmente, mas parte do serviço sim. Acredito que a 
prefeitura pode colaborar através de uma contrapartida e tentar sanar o problema. 
Acredito que é possível sentarmos, dialogarmos e constatarmos o que pode ser feito. 
Não são todos os condomínios que possuem esse tipo de problema. No momento temos 
apenas esse condomínio fazendo essa solicitação. É necessário conversarmos para 
sabermos o que a prefeitura pode colaborar para solucionar o problema. Não estou 
sendo demagogo. Muito obrigado pessoal.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Para se conseguir uma máquina 
para realizar um determinado serviço na zona rural é pago uma taxa na prefeitura, 
senhor presidente. O líder da situação poderia dizer ao prefeito para se criar uma taxa de 
manutenção destinados à esses condomínios. Estamos nesta Casa para fazermos isso... 
Aparte concedido ao vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Para arar determinados 
terrenos é possível, pois há um custo mínimo do maquinário. Em relação ao asfalto, não 
podemos simplesmente contratar 200 metros de asfalto sem licitação pública. Desse 
modo será necessário fazer uma licitação para cada condomínio. Não é permitido, nobre 
vereador. Você acha que o prefeito não gostaria de pavimentar todos os loteamentos de 
Itapira? A massa asfáltica somente é comprada através de licitação pública e não 
interessa se é 0,5 ou 2.000.000 de metros cúbicos... Continuando o orador: Nobre 



vereador, o senhor é engenheiro. Você deve se deslocar ao local e fazer um 
levantamento. O povo ajudará a pagar e a prefeitura faz o serviço. Isso que gostaria de 
dizer. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a indicação, momento 
que os vereadores Luis Hermínio Nicolai, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis 
Henrique Ferrarini e Mario da Fonseca, se manifestam contrários a matéria e os 
vereadores Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Mauro Antonio Moreno e Carlos 
Alberto Sartori, se manifestam favoráveis. Isto feito, o Sr. Presidente se manifesta 
favorável a indicação, uma vez que ouve empate na votação, ficando portanto aprovada 
a Indicação por 5 votos a 4. A seguir, justificativa de voto à Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Pela primeira vez nesta Casa, vejo um 
legislador propor que se faça uma lei para funcionar de um modo uma hora e outra não. 
Vale dizer que está escrito no Código que não se pode matar. Estão querendo elaborar 
uma lei para que determinado momento funcione e outro não. Dá-me licença, nobre 
vereador.” A seguir, justificativa de voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: “É necessário fazermos uma lei para funcionar para todos os 
condomínios. Devemos encontrar uma solução para essa população. Devemos sentar e 
conversar. Tenho certeza que se sentarmos com a assessoria encontraremos a solução. 
Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA MENOS 4 VOTOS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) 
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. Pela ordem a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, 
requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria para a próxima sessão. 
DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) 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. Pela 
ordem a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, requer e a Casa aprova por 
unanimidade o adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: ADIADO 
PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 
0058/2010.- Sugere encaminhamento de projeto de Lei à esta Casa dispondo sobre a 
criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 
Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta 
da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos 
funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, 
e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


