
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de março de 2010. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER 
JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS  
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRAD E e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da 
Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, público presente, imprensa, boa noite. 
Rapidamente venho à esta tribuna para falar em relação a dois assuntos, onde é de 
extrema importância para as melhores condições de vida dos cidadãos itapirenses. 
Primeiramente elaborei uma indicação que sugere ao prefeito o seguinte: No bairro de 
Nova Itapira, perto do local onde os alunos das Auto Escolas treinam com os carros, 
muitas vezes no momento que alguns alunos saem do trajeto, os mesmos estão sendo 
reprovados porque as faixas que sinalizam o piso daquela localidade estão apagadas. 
Estão apagadas, pois é a ação natural do tempo. Os responsáveis sinalizam o chão 
corretamente, mas quando o tráfego é intenso ou quando chove muito, 
conseqüentemente, a sinalização é apagada. Isso é inevitável e natural. Então, gostaria 
que o líder do prefeito encaminhasse a indicação ao prefeito para que a obra seja 
concretizada. Não é somente para a segurança dos motoristas ou pedestres, mas é 
porque as aulas dos futuros motoristas é realizada naquela localidade. Muitos alunos 
estão sendo reprovados porque ficam nervosos e, conseqüentemente, acabam não 
enxergando as faixas sinalizadoras. Então, fui informado por professores das Auto 
Escolas que presenciam esse fato. É necessário que a sinalização seja melhorada. Desse 
modo as condições de tráfego do referido local melhorará para todos e os futuros alunos 
serão menos reprovados. Outro assunto é que entrei com um projeto de lei na semana 
passada onde encontra-se nas comissões. É um projeto de lei que garante a 
acessibilidade aos deficientes físicos nos futuros conjuntos habitacionais a serem 
construídos pelo município. Então, o referido projeto de lei é simples e garante para as 
pessoas portadoras de deficiência física as condições de acessibilidade nos bairros. É 
uma tendência mundial, pois devemos garantir o direito das pessoas que são penalizadas 
no dia-a-dia por alguma questão. Tenho certeza que os dez vereadores serão favoráveis, 
pois os mesmos são responsáveis. Espero que a questão do deficiente físico seja olhada 
com carinho. Se alguém quiser apresentar alguma emenda, fique a vontade. O projeto 
original pode ser alterado, mas devemos ter consciência que o portador de deficiência 
física merece ser respeitado, ter a atenção de todos os vereadores e de toda sociedade. 
Então, peço para todos os vereadores que tiverem alguma idéia, expor a mesma através 
de emenda. Vocês devem procurar os vereadores representantes das comissões ou o 
jurídico desta Casa para elaborarem as emendas. Vamos trazer esse projeto ao plenário 
para podermos garantir o mínimo para essas pessoas que são muito importantes em 
nosso dia-a-dia. 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. Gostaria de dizer que o bairro do Bráz 
Cavenaghi possui cerca de 500 casas e com a aprovação do projeto que nomeia o bairro 



ao lado, conseqüentemente, resultará em aproximadamente 1.000 casas na localidade. 
Então, estou entrando com um pedido para que ainda esse ano seja construído um grupo 
escolar nessa localidade. Devemos pensar desde já para que o próximo ano as casas 
estejam concluídas. Existe uma creche e um posto médico nas imediações, mas faltam 
funcionários na creche. A cobrança é muito grande nas creches. Praticamente estou 
presente todos os dias nesse bairro e sou muito cobrado pelas pessoas que residem nessa 
localidade. As pessoas também reivindicaram em relação às calçadas. É muito perigoso, 
pois em alguns trechos os carros passam em alta velocidade e as pessoas transitam pelas 
ruas. Então, é necessário construírem as calçadas. Reivindiquei ao senhor prefeito há 
algum tempo para sinalizar o bairro, pois há muitos estudantes que transitam perto das 
escolas. Na época levei a minha reivindicação ao comandante da Guarda Municipal, 
mas nada foi feito. Novamente formulei meu pedido para que as providências sejam 
tomadas em relação à sinalização. Desse modo as crianças poderão atravessar alguns 
pontos com mais segurança. Nos horários de pico os pontos de ônibus ficam com cerca 
de 70 crianças esperando o transporte. As crianças ficam divididas em cerca de três 
pontos, mas ainda é muito perigoso. Então, está na hora do Poder Público pensar na 
construção de escola. Desse modo, quando o bairro se formar, já haverá uma escola para 
resolver o problema das crianças que residirão nessa localidade. De acordo com o 
número de crianças, as escolas poderão ser aumentadas. É necessário que a escola seja 
implantada no meio dos dois bairros. É necessário realizarem um estudo de máxima 
urgência para a implantação de uma escola no referido bairro. Reivindiquei há algum 
tempo para construírem uma Avenida do lado das margens do rio. Desse modo a 
Avenida dos Italianos ligaria o Bráz Cavenaghi e o futuro conjunto habitacional Hélio 
Nicolai. Então, já fizemos esse pedido e vamos cobrar do Poder Público. Se houvesse 
um tipo de Avenida como estou dizendo, conseqüentemente, as pessoas não precisariam 
subir o morro, pois ficaria completamente plaino o caminho até o bairro. Fiz um pedido 
de um campo de futebol, pois as pessoas que residem nessa localidade somente 
possuem uma quadra para realizarem atividades esportivas. A quadra deve ser coberta, 
pois vários vereadores reivindicaram esse pedido. No início do ano cada vereador pode 
elaborar um requerimento. Se no ano seguinte o requerimento ainda não foi atendido, o 
mesmo poderá ser refeito. Atualmente foi inaugurado um restaurante muito bom nas 
proximidades do bairro do Bráz Cavenaghi. Gostaria de parabenizar os proprietários que 
fizeram esse investimento. Atualmente podemos dizer que possuímos uma churrascaria 
à altura dos municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Às vezes gostamos de comer 
uma pizza ou um churrasco, pois não faz mal a ninguém. Outro assunto que gostaria de 
dizer é que as obras do bairro do Machadinho ficaram boas. As obras já foram iniciadas 
no bairro dos Pires e Stringuetti. Em relação às obras do bairro do Rio Manso, o 
deputado disse que seria concretizado. Vamos cobrar do deputado dia e noite, pois se o 
mesmo pega no pé dos governantes, também pegaremos no seu pé. O bairro do Rio 
Manso possui aproximadamente 300 proprietários de chácaras, sítios e fazendas. O 
asfalto ficou muito bem feito pela empreiteira responsável em asfaltar o bairro do 
Conselheiro até a Roseira. Com isso os moradores do bairro do Rio Manso ficaram com 
ciúmes. Os moradores sabem quem asfaltou o outro lado do rio. Sabem que foi através 
do deputado. Sem ter o dedo do deputado, jamais sairia o asfalto. Atualmente o asfalto 
está presente na porta da cozinha de nossas casas. Ontem o circular da Itajaí deu a volta 
por aquela localidade. Somente para vocês terem idéia, o ônibus deixou várias pessoas 
na porta do bar. Em vez de o ônibus voltar pela estrada, o mesmo deu a volta através da 
pista. Não é por menos, pois é uma pista zero quilômetro. Meu irmão trouxe um pessoal 



no período da noite. Então, estou pedindo através desta Casa. As pessoas do bairro estão 
fazendo um abaixo assinado. O deputado não comentou nenhuma dessas inaugurações, 
mas estamos pedindo a ele. O deputado conhece o bairro do Rio Manso e sabe que a 
cada dia que passa será cobrado. Através do deputado conseguiremos o asfalto. Através 
dos anúncios na entrada da cidade constatamos que não sairá. Pelo menos devemos 
conseguir uns quatro ou cinco quilômetros e emendar ao asfalto que já está feito. Então, 
peço ao deputado através desta tribuna. Já conversei com o deputado no sábado e 
domingo. O deputado sabe qual será o assunto que será conversado. Por esse motivo 
venho à esta tribuna para reforçar o pedido. O bairro do Rio Manso é freqüentado por 
muitas pessoas. É a estrada de maior movimento do município. Foi feito o serviço de 
sondagem da estrada e o vereador Antonio Orcini acompanhou o pessoal. Foram feitos 
os pedidos em relação às pontes e está tudo no papel. Somente basta uma “canetada”, 
como dizem em São Paulo, para a concretização dos fatos. Ficaremos aguardando, pois 
o deputado não se afastará como todos estão dizendo. Todos sabem que quando se 
ocupa um cargo legislativo não é necessário se afastar. Se o governador sair, o vice 
entrará, pois todos são do mesmo barco. Tenho certeza que o bairro do Rio Manso será 
beneficiado em alguma coisa. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Prezado companheiro 
presidente, nobres pares, público presente, Rádio Clube de Itapira, ouvintes, 
representantes dos bairros do Istor Luppi e Bráz Cavenaghi, boa noite. Gostaria de falar 
que a cidade de Mogi Guaçu foi contemplada com a ETEC. A escola foi inaugurada na 
sexta-feira passada. A referida escola era um sonho dos guaçuanos e atualmente é 
realidade. Todos esperam que isso também aconteça para Itapira. Esperamos que a 
ETEC de Itapira seja construída e fique pronta para atender as necessidades dos jovens 
estudantes que necessitam de uma escola técnica gratuita de qualidade. A inauguração 
da FATEC no município de Mogi Mirim é de súmula importância. Escrevi um voto de 
congratulação ao Sr. Carlos Nelson e ao Dr. Paulinho, prefeito de Mogi Guaçu, por ter 
recebido uma obra muito importante para a cidade e a população. Acredito que os 
itapirenses não vêem o momento da ETEC estar construída para atender as necessidades 
dos jovens estudantes. Outra indicação que fiz é referente a um posto fixo da Guarda 
Municipal no bairro do Istor Luppi. É uma reivindicação dos moradores daquele bairro 
que tanto clamam por segurança. Mais uma vez estou recorrendo através desta tribuna e 
de minha indicação, pois é a forma do vereador indicar a necessidade do povo. Indico 
ao senhor prefeito, pois é uma reclamação dos moradores do Bairro do Istor Luppi que 
clamam por segurança. Muitas vezes, quando as pessoas estão indo para a escolas, os 
ônibus são interceptados no caminho e as pessoas são roubadas. Imaginem a 
insegurança que os moradores daquela localidade possuem. Então, é necessário que no 
bairro haja um posto fixo da Guarda Municipal para atender as imediações da 
localidade. Em relação aos moradores do bairro do Bráz Cavenaghi, digo que na sessão 
passada fiz uma indicação referente à volta do professor estagiário de Educação Física 
que atende o grupo da maior idade do bairro. É um pedido das senhoras que participam 
do referido grupo, onde atualmente estão sem professor. Falei com o Secretário de 
Esportes e o mesmo disse que está vendo a possibilidade da volta do professor como 
anteriormente. É um anseio do povo, pois necessitam do grupo movimento. Muitas 
pessoas possuem indicação médica para realizarem esses exercícios físicos. Para a 
realização dos exercícios é necessário um professor de Educação Física. Outra indicação 
de minha autoria refere-se às calçadas que dão acesso ao bairro. A Avenida Getúlio 
Vargas apresenta-se com alguns trechos sem condições de tráfego, onde os pedestres 



precisam andar na pista. Não sabia que vocês estariam presentes, mas como é uma 
reivindicação das pessoas daquele bairro, elaborei essa indicação. A prefeitura deve 
viabilizar as calçadas na área que pertence à municipalidade. As calçadas que forem 
particulares, os responsáveis devem tomar as medidas necessárias. O setor de 
fiscalização da Prefeitura Municipal poderá conversar com os proprietários em relação 
às vias públicas para que os mesmos tomem as medidas necessárias. Caso contrário, a 
Prefeitura Municipal poderá estar intimando os responsáveis para seja feita as 
melhorias. Então, acredito que é necessário, pois evitará inúmeros acidentes. Os 
motoristas abusam da velocidade naquela localidade, haja vista que o trânsito de 
pedestres é freqüente. Outra indicação de minha autoria é referente à estrada municipal 
que liga Eleutério ao bairro do Sapucaí, pois está intransitável. Há muitos buracos e 
arvoredos que se encontram nessa estrada. Há muitas estradas que precisam ser 
melhoradas. Quando chove muito, os moradores da zona rural ficam impossibilitados de 
se deslocarem à cidade, pois é muito grande o número de valetas e buracos. Acredito 
que devemos olhar para as estradas rurais, pois muitas pessoas utilizam a estrada que 
liga Eleutério à Sapucaí para trabalhar. O Gardênia também não estava passando por 
essa estrada em virtude da ponte apresentar problemas. A Prefeitura do município de 
Jacutinga providenciou os reparos. Na sessão passada fiz uma indicação em relação a 
essa ponte para que a mesma seja melhorada. A ponte deve ficar em condições de uso 
para que as pessoas possam trafegar sem nenhum problema. Existe um projeto de lei de 
minha autoria em relação à um jardim entre as Ruas Brás Aires, antigo leito da 
companhia Mogiana, e Visconde de Caeru, entre Vila Pereira e Vila Bazani. No 
município de Itapira existiu por muitos anos a linha férrea, meio de transporte único que 
existiu no início de nossa cidade, onde atualmente não possuímos nenhuma praça 
homenageando esses profissionais que trabalharam e se dedicaram ao transporte. O 
transporte ferroviário era o transporte mais barato na época. Então, elaborei esse projeto 
para que sejam homenageados esses profissionais. Já que a área existe e se encontra 
arborizada, que seja denominada como praça dos ferroviários. Muito tempo trabalharam 
e se dedicaram à ferrovia que atualmente, infelizmente, é extinta. É extinta não somente 
em nosso município, mas em grande parte do nosso país. Infelizmente os governantes 
não tomaram consciência em relação à esse tipo de transporte ferroviário. É somente 
isso que tenho para dizer à todos. Gostaria de agradecer à todos pela presença e 
obrigado pela atenção.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE : “Boa noite senhoras e senhores. Gostaria de agradecer pela 
presença de todos. Muito se falou durante a semana que se passou em relação ao projeto 
do Senac. Gostaria de esclarecer algumas coisas que levaram o fato a ocorrer. No dia 11 
de novembro de 2.009 esta Casa aprovou por unanimidade a isenção do IPTU para os 
prédios de propriedade do Centro Comércio e Indústria de Itapira. Ocorreu uma falha na 
prefeitura. A partir desse fato gostaria que o nobre colega Mario da Fonseca chamasse a 
atenção dos responsáveis para que quando enviarem algum projeto à esta Casa, o 
mesmo seja minucioso, detalhado, estudado e com competência para não causar esse 
tipo de situação. É uma situação chata, pois é a mesma coisa que chover no molhado. É 
um fato que estava aprovado, discutido e resolvido, mas de repente por uma falha da 
administração municipal foi necessário a Prefeitura remeter o referido projeto à esta 
Casa. Naquele momento houve a oportunidade de se reivindicar para que a isenção se 
estendesse para outros e não somente para o Senac. Então, a prova está publicada no 
jornal Tribuna de Itapira, jornal oficial do Executivo de nossa cidade, em 15 de 
novembro de 2.009, onde aprovamos por unanimidade a isenção do IPTU favorável ao 



Senac... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Somente gostaria de retificar, senhor presidente, que a falha não foi da Prefeitura e sim 
do Cartório de Registro de Imóveis do Sr. Katsume. Por esse motivo que o projeto 
voltou. Estou certa ou errada, Mario?... Continuando o orador: Na verdade houve uma 
falha e o projeto veio da Prefeitura. Acredito que um pouco mais de atenção não faz mal 
à ninguém. É somente isso que peço. Portanto, peço licença para falar em nome da 
bancada da oposição. Estamos nesta Casa para discutirmos e aprovarmos o que for bom 
para a nossa comunidade. Jamais seremos contra algum detalhe ou situação que venha 
beneficiar a nossa cidade e população. Estamos nesta Casa para legislar a favor do que é 
de melhor para a nossa cidade. Gostaria de falar em relação ao que o nobre vereador 
Ferrarini disse, quando o mesmo fala à respeito do ambiente das Auto Escolas e dos 
alunos que fazem os exames. No ano passado esta presidência entrou com uma 
indicação destinada ao Executivo para que construíssem uma arquibancada no barranco 
das imediações para que acomode e proteja os alunos do sol e da chuva igual a outras 
inúmeras reivindicações que fiz no decorrer do ano passado, mas nenhuma foi atendida. 
Alias, pedi para o Rodrigo reivindicar e reinventar novamente as indicações para que 
dessa vez haja consciência do Executivo e seja feita alguma coisa em prol dos alunos 
que sofrem com o sol e as chuvas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique 
Ferrarini:  Em relação à esse assunto gostaria de dizer que entrei com um pedido no 
gabinete do prefeito solicitando uma reunião. Essa reunião seria com o prefeito, com um 
representante da CIRETRAN, com o presidente das Auto Escolas e minha presença. 
Gostaria da presença de vossa excelência, se possível. Se o prefeito atender ao pedido 
da reunião, acredito que será boa sua presença, pois você possui boas idéias. Vamos 
juntar todas as idéias e constatar o que é possível fazer... Continuando o orador: Aliás, 
nobre vereador Ferrarini, tive a oportunidade de estar com o prefeito na missa da Usina 
Nossa Senhora Aparecida e reiterei a nossa vontade de sentarmos e conversarmos. Eu 
disse o seguinte: “Prefeito, precisamos sentar, discutir e nos conhecermos melhor.” 
Devemos ver o que é melhor para Itapira. Precisamos discutir e caminhar de forma 
unida. Essa é a nossa vontade e será um fato que sempre cultivarei. Tomara que o velho 
ditado se concretize, ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Falamos 
à respeito da FATEC do município de Mogi Mirim e da ETEC do município de Mogi 
Guaçu. Segundo nosso colega Toninho Orcini, a nossa ETEC se encontra bem 
avançada, pois as paredes estão altas. A obra poderia estar mais avançada, mas pela 
falta de mão-de-obra isso não é possível. Está faltando pedreiro para a empresa 
responsável em construir a ETEC. A obra está caminhando bem e se Deus quiser dentre 
de nove meses será concretizada. É uma grande necessidade, pois desse modo novos 
empregos serão criados em nosso município. Já disse nesta tribuna e volto a repetir que 
uns dos principais problemas que possuímos para atrair novas indústrias para o nosso 
município é a questão da mão-de-obra especializada. O Mino, o Ferrarini e a Sônia 
estiveram na JF e ouviram da Sra. Maria Ângela, presidente, que o maior problema da 
JF em Itapira é a questão da mão-de-obra. Não há soldador e ferramenteiro. Essa 
questão é problema das empresas Estrela e Nogueira. A ETEC, com certeza, 
proporcionará uma estrutura de boa qualidade em relação à mão-de-obra e com isso, 
conseqüentemente, atrairá novos empregos. A ETEC, por si, já atrairá novos 
empresários para a nossa cidade. É um foco positivo para o nosso município, pois já 
possuímos uma ETEC. Desse modo novas indústrias virão para a nossa cidade. 
Evidentemente devemos criar situações para o distrito industrial. Outro assunto é que os 
moradores do Bráz Cavenaghi devem reivindicar e solicitar. O problema em relação às 



calçadas não é somente do bairro Bráz Cavenaghi e sim de toda a cidade. Devemos criar 
alguma coisa no sentido de que o proprietário divida os custos da mão-de-obra com a 
Prefeitura Municipal. As calçadas de nosso município, de forma geral, são vergonhosas. 
Os idosos necessitam trafegar com atenção total, porque as calçadas apresentam 
desníveis e buracos. Então, devemos chamar a atenção para que desse modo seja 
desenvolvido alguma coisa para sanar os problemas das calçadas de nosso município. 
Em relação ao asfalto do bairro do Machadinho, gostaria de dizer que ficou ótimo. 
Gostaria de parabenizar o nosso grupo, pois reivindicamos, brigamos e solicitamos. O 
nobre vereador Décio da Rocha está correto, pois devemos cobrar os nossos direitos. 
Meu tempo encerrou. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO : “Boa noite senhor 
presidente, nobres edis, funcionários desta Casa, público presente, imprensa escrita e 
falada, ouvintes da Rádio Clube. Gostaria de citar algumas indicações que elaborei. 
Primeiramente gostaria de falar em relação a um estudo para a canalização e 
reaproveitamento do gás metano que é expelido no lixão do bairro de Barão Ataliba 
Nogueira. Existe um projeto do governo Federal onde incentiva a biometanização, que 
consiste na produção de gás carbono a partir da degradação desses resíduos orgânicos. 
O que acontece? Com a canalização do gás expelida no referido lixão, será possível ser 
reutilizado e transformado em energia para os moradores da vila, ou seja, mais de 1.000 
famílias. Seria muito importante esse fato. Atualmente há reciclagem e reutilização de 
materiais agressores ao Meio Ambiente como no caso do gás metano. O gás metano é 
cerca de 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Então, é muito 
importante a canalização e reaproveitamento do gás metano. Já existe uma lei chamada 
lei climática, onde foi sancionada pelo governo Federal em 29 de dezembro de 2.009. 
Essa lei colabora com o financiamento dos aterros sanitários em todo país, desde que 
haja um projeto para a captação do gás metano. O gás metano seria convertido em 
energia ou em gás natural. Apanhei muitos textos para a pesquisa inicial através da 
Prefeitura, inclusive em relação a economia e ações para praticar a proteção ao Meio 
Ambiente com as matérias do governo Federal. Desse modo seria desenvolvido uma 
pesquisa e um estudo rápido para podermos contar com o benefício. Outro problema 
que gostaria de falar é em relação ao Meio Ambiente, onde houve muitas discussões e 
polêmicas relacionadas a erradicação das árvores e o replantio das mesmas em nosso 
município. Na Avenida Rio Branco e Avenida Castro Alves podaram as árvores devido 
ao fato de estarem parasitadas pela broca. A broca é uma denominação popular da 
lagarta. Essa lagarta fica exposta na parte aérea das árvores e é muito difícil de ser 
combatida. Acredito que há a possibilidade de elaborarem um trabalho preventivo pelo 
setor de Agricultura da Prefeitura. Há a possibilidade de desenvolverem um trabalho em 
relação à podas das árvores. É necessário elaborar um tratamento preventivo, pois 
existem meios para isso. Devemos conservá-las, mas para isso é necessário elaborar um 
trabalho preventivo, mas isso não está acontecendo... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Paulo Roberto Andrade: Você explanou sobre o assunto do lixo reciclável. Itapira é 
uma das poucas cidades, em que o Brasil e o resto do mundo aclama, que não recicla o 
lixo. Alias, devíamos verificar o contrato da empresa responsável, Sanepav, pois é um 
absurdo o que acontece com o lixo de Itapira. Obrigado pela sua compreensão, Dr. 
Mauro... Continuando o orador: O nosso amigo Paulo Coutinho Anacleto, engenheiro 
naval, possui um Orkut e um site de relacionamento chamado devastação em Itapira, 
onde diz que a cidade realmente não pratica uma política de incentivo para impedir a 
derrubada das árvores. Em certos trechos de nossa cidade dá a impressão de serem áreas 



desérticas. Então, falta área verde em nossa cidade. Gostaria de fazer um apelo ao líder 
de governo para que peça ao senhor prefeito municipal para incentivar o 39º passeio 
ciclístico, onde o mesmo foi abandonado. Em relação ao passeio ciclístico que será 
efetuado no final do mês de março, o professor Barreto abriu mão pelo fato de ter 
havido problemas no ano anterior. Então, gostaria que a prefeitura incentivasse para que 
o referido passeio não seja abandonado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da 
Fonseca: Somente gostaria de salientar duas questões. A primeira seria em relação à 
reciclagem do lixo. Gostaria de dizer que a reciclagem dos lixos é feita pela ASCORSI 
(Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos de Itapira). Então, a reciclagem do lixo 
é feita. Não é feita em toda a cidade, mas existe o projeto, ainda em fase embrionária, 
que está progredindo. Em relação ao passeio de bicicleta, a Prefeitura sempre deu o 
maior apoio ao professor Barreto. Tanto é que o passeio sempre foi realizado. Não é 
somente nessa administração que o professor Barreto recebeu incentivo e sim em todas. 
Sempre apoiaram o professor Barreto. O problema surgiu no ano passado quando houve 
agressões e furtos de bicicletas na cidade de Mogi Mirim. Vossa excelência há de convir 
comigo que não podemos resolver os problemas do município de Mogi Mirim. No caso, 
o município de Mogi Mirim deveria ceder um pouco mais de apoio ao passeio. A nossa 
parte sempre colaborou e sempre colaborará no que for possível... Continuando o 
orador: Acredito que seria interessante sentarmos com as autoridades do município 
vizinho para a realização do passeio. Está em tempo hábil e seria muito interessante. 
Gostaria de parabenizar a Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente pela semana da 
água. Foram feitas diversas palestras nas escolas municipais atingindo mais de 1.000 
alunos. É uma brilhante iniciativa onde acredito que deve ser realizada com freqüência... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Um dos grandes projetos 
de minha autoria no ano passado, onde o mesmo está sendo implantado por vários 
outros municípios, é em relação à proteção de nossas nascentes. Nada, até o presente 
momento, foi feito pela administração. Será que é pelo fato de que o projeto é de minha 
autoria? Não está havendo progresso em relação à esse projeto. Então, reitero a nossa 
vontade de brigar no sentido de resolver os problemas de nossa cidade e Meio 
Ambiente... Continuando o orador: Elaborei uma indicação solicitando para que seja 
feita um reflorestamento no parque Juca Mulato e nas suas encostas. Esse 
reflorestamento seria feito através de árvores nativas e ciliares, porque em épocas de 
chuva podemos constatar que há danos na Avenida Brasil devido a desmoronamentos 
na localidade. Não possuímos nada plantado nas encostas do barranco. Acredito que 
seria importante reflorestarmos a localidade. É o principal ponto turístico do município. 
Por fim, gostaria de mais uma vez dizer ao nosso líder de governo que nada foi feito em 
relação ao conjunto habitacional São Judas Tadeu. Não recebemos nenhum 
representante da Prefeitura ou da Caixa Econômica. Todos lavaram as mãos. Corremos 
atrás e brigamos, mas infelizmente nada foi feito até o presente momento. Obrigado à 
todos.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de passarmos ao Expediente, 
gostaria de cumprimentar em nome dos pares a pessoa do Manoel de Alvário Marques 
Filho que no sábado passado completou mais um ano de vida. Então, apesar do Manoel 
estar licenciado nesta Casa, o mesmo ainda é vereador. Em nome dos colegas gostaria 
de parabenizar o Manoel Marques pelo seu aniversário. Obrigado.” 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 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de março 



de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador 
Antonio Caio”, aos 23 de março de 2010 a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em 
discussão e votação a Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de março de 
2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio 
Caio”, aos 23 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. 3º) REQUERIMENTO Nº. 0046/2010.- Requer licença para 
tratamento de saúde. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0033/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Altera a identificação do imóvel previsto no artigo 1º da Lei 4.508/09. Pela 
Ordem, o Vereador Cleber Borges, devido aos últimos acontecimentos em relação ao 
beneficio de isenção de imposto ao prédio do Centrão para abrigar o Senac, requer e a 
Casa aprova por unanimidade, 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, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  
“Gostaria que esse projeto seja destinado às comissões ainda hoje para que o mesmo 
possa ser discutido e votado na Ordem do Dia.” A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: “Como o nobre vereador se referiu a minha pessoa, gostaria de processar o 
requerimento do mesmo. Está de parabéns o nobre vereador, pois devemos votar da 
melhor maneira possível. Não sei se a Casa pode juridicamente.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Gostaria de lembrar ao nobre segundo secretário e ao senhor presidente que 
a segunda secretaria não tem a competência, pelo fato do nobre vereador ser segundo 
secretário, de passar por cima de nosso Regimento Interno. Ele se arvorou o seguinte: 
“Como segundo secretário peço que o referido projeto seja destinado à Ordem do Dia.” 
Não, pois nenhum dos vereadores desta Casa possui essa competência. Vamos falar para 
as pessoas presentes o que foi feito. Foi feito um acordo de bancada entre o líder da 
situação e o líder da oposição para que o referido projeto de interesse não somente da 
prefeitura, mas como da população de Itapira, seja destinado às comissões na presente 
data para exarar parecer e ser, imediatamente, encaminhado à Ordem do Dia. Então, 
acredito que os fatos devem ser claros e regimentais, porque ninguém possui a 
competência de dizer o seguinte: “Eu quero, por eu ser isso ou aquilo.” Portanto, pode 
colocar em votação. O que aconteceu foi isso. Aconteceu um acordo de lideranças.” 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio”, 
aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 
0034/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza firmar convênio com a Unidade de Terapia & 
Desenvolvimento Infantil S/S Ltda. - Vida Ativa, objetivando concessão de subvenção 
econômica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) 
Projeto de Lei nº. 0035/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a concessão de ajuda de custo para 
a Festa de São Benedito. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0036/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a doação de 



imóvel para a entidade Jovem Em Ação Conquistando Seu Espaço, e dá outras 
providências, DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) 
Projeto de Lei nº. 0037/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Cria o Conselho Gestor do Telecentro 
Comunitário do Município de Itapira - (SP) e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0038/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Dispõe sobre a utilização das praças públicas desportivas que tenham 
modalidades supervisionadas por professores atrelados à Secretaria de Esporte e Lazer 
para fazer publicidade através de placas, banners, outdoors e outros meios que facilitam 
a publicidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) 
Projeto de Lei nº. 0039/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Praça Pública 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº. 0048/2010.- De n° 1/2010.- Denomina o Loteamento e as vias 
públicas do Conjunto Habitacional recentemente implantado na Avenida Getúlio 
Vargas, ao lado do Conjunto Habitacional Bráz Cavenaghi. - Antonio Orcini e Décio da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) 
PARECER nº. 43/2010.- Ao Projeto de Lei nº 17/2010. Relator. Carlos Alberto Sartori. 
DATA: 19/03/2010.  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 exaustiva 
reunião com o Diretor da EMUHI e com o contador responsável pelo Hotel Fazenda, 
decidiu requerer que a matéria permaneça por mais 10 dias nas comissões para melhores 
estudos. É este o parecer. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Votamos contra porque o projeto já estava tramitando há muito tempo 
nesta Casa e já foi feita uma reunião com o presidente da EMUHI e os contadores. 
Então, não constatamos motivos para que o referido projeto continue nas comissões. Por 
esse motivo votamos contra. Muito obrigado.” DESPACHO: COMO REQUER. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 13º) PARECER nº. 44/2010.- Ao Projeto de Lei nº 30/2010. Relator. 
Antonio Orcini. DATA: 19/03/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 030/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera os 
artigos 1º, 3º e 4º da Lei 2.711, de 10 de abril de 1996", opinaram favoravelmente, uma 
vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que 
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e 
a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do 
Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam 
lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador 
solicitar na íntegra. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0057/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Tereza Orcini de Lima. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0058/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente Pereira da Silva. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Roque Cirino Gomes. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0060/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Santos. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 18º) Requerimento nº. 0035/2010.- Voto de 
Congratulação com o karateka Geraldo A. de Carvalho pela conquista da medalha de 
ouro na categoria Máster na seletiva do Campeonato Paulista de Karatê. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 19º) Requerimento nº. 0036/2010.- Voto de Congratulação com os 
nadadores da equipe Santa Fé/Tennis Hall pela conquista de nove medalhas no 1º 
Torneio Regional de Natação. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 0037/2010.- 
Voto de Congratulação com a tenista Tamires Moraes, pela superação e determinação 
ao conquistar o vice-campeonato interno da Sociedade Recreativa Itapirense. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 21º) Requerimento nº. 0038/2010.- Voto de Congratulação com o atleta 
itapirense Pedro Lima pela conquista do 2º lugar do decatlo no Campeonato 
Sul-Americano sub 23. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Cleber Borges manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 0039/2010.- Voto de 
Congratulação com o Prefeito Municipal de Mogi Mirim, Sr. Carlos Nelson, pela 
inauguração da Fatec (Faculdade de Tecnologia) Arthur de Azevedo. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 23º) Requerimento nº. 0040/2010.- Voto de Congratulação com 
o Prefeito Municipal de Mogi Guaçu, Sr. Paulo Eduardo de Barros, pela inauguração da 



Etec (Escola Técnica Estadual). Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 
0041/2010.- Voto de Congratulação com todos os funcionários e diretoria da empresa 
Renascer, pela comemoração de 10 anos de atividade no mercado. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 25º) Requerimento nº. 0042/2010.- Voto de Congratulação com 
a Sra. Amélia Bronzatto Gonçalves pelo transcurso do centenário do seu nascimento. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 26º) Requerimento nº. 0043/2010.- Moção de Apoio à greve dos 
professores da rede Estadual, que reivindicam reajuste salarial. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 0044/2010.- Moção de Apoio aos professores do Sesi Itapira e Mogi 
Guaçu em sua luta de classe, reivindicando melhores condições de trabalho aumento 
real de salário. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento nº. 0045/2010.- Oficiar a Secretaria 
Municipal da Educação e a Diretoria regional de Ensino para que desenvolvam estudos 
objetivando desenvolver projeto preventivo sobre pedofilia nas escolas de Itapira. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 0078/2010.- Sugere recuperação de 
sinalização de solo no bairro Nova Itapira, objetivando auxiliar os estudantes de Auto 
Escolas que estão aprendendo a dirigir. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 0079/2010.- Sugere 
denominar-se logradouro público de Daniel Eduardo Clemente. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) 
Indicação nº. 0080/2010.- Sugerimos ao Sr. Prefeito Municipal para que determine 
correção do piso asfáltico na junção das ruas Paraguai e Euclides Vieira no Jardim 
Raquel. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 32º) Indicação nº. 0081/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente realizar limpeza dos bueiros existentes 
na rua José Rosário, no bairro Cubatão. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 
0082/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de Esportes tomar a 
iniciativa e realizar o 39º passeio ciclístico de Itapira a Mogi Mirim. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 



Roberto Andrade - Presidente. 34º) Indicação nº. 0083/2010.- Indica ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente a compra da medicamentos contra o parasita 
popularmente conhecido como 'broca' a fim de realizar trabalho preventivo nas árvores 
do município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 35º) Indicação nº. 0084/2010.- Sugere ao Sr Prefeito 
determinar a recomposição florestal do Parque Juca Mulato e do morro existente em sua 
lateral, paralelo à Avenida dos Biris. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) Indicação nº. 0085/2010.- Sugere 
estudos para a canalização e reaproveitamento do gás metano expelido no lixão de 
Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 
0086/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente instalar 
equipamentos para maior iluminação do Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Indicação 
nº. 0087/2010.- Sugere execução de poda nas árvores do bairro rural de Eleutério. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 39º) Indicação nº. 0088/2010.- Sugere melhorias na via que liga o bairro de 
Eleutério até Sapucaí, limite do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 40º) Indicação nº. 
0089/2010.- Sugere contratação de funcionários para o setor de limpeza pública com 
objetivo de atuarem em Eleutério Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 
a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) 
Indicação nº. 0090/2010.- Sugere implantação de postos fixos da Guarda Municipal, no 
bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a Vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) Indicação nº. 
0091/2010.- Sugere providências objetivando a construção de calçadas ao longo da 
avenida Getúlio Vargas, no trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Bráz Cavenaghi. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 43º) Indicação nº. 0092/2010.- Sugere urbanização da Praça da Justiça. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 44º) Indicação nº. 0093/2010.- Sugere a remoção de detritos e tocos de 
árvores ao longo da avenida São Paulo, Rua Duque de Caxias e João de Moraes. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 45º) Indicação nº. 0094/2010.- Sugere denominar-se logradouro público de 



Julia Luiz Ruete. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 360392 e 
372364/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 107.617,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 16 e 
17.- Recursos Financeiros destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada, 
no valor de R$ 31.602,80. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 48º) Câmara Municipal 
de Osasco Ofício nº 01/214/2010.- Encaminha Moção nº 05/2010, de autoria do 
vereador André Sacco Junior, Moção de congratulação ao Ex. Presidente da República 
Sr. Fernando Henrique Cardoso. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 49º) Banco do 
Povo Paulista.- Convite para seminário Internacional de Microcrédito, a realizar-se no 
dia 24 de março, no Palácio das Convenções no Anhembi. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 50º) Igreja Jesus Cristo é o Salvador.- Convida os vereadores para 
participarem do 3º aniversário da Igreja, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2010. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 que as Comissões se reúnam 
para exarar parecer sobre os projetos solicitados nesta sessão e para que a secretaria 
organize a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão após verificação 
de quorum, o Sr. Presidente, procede a leitura dos pareceres. 51º) PARECER nº. 
45/2010.- Ao Projeto de Lei nº 33/2010. Relator. Cleber Borges. DATA: 23/03/2010. 
As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e 
Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 033/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Altera identificação do imóvel previsto no art. 1º da Lei 
4.508/09", opinaram favoravelmente, uma vez que a matéria não apresenta óbice de 
natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Isto feito e não havendo mais matérias no 
Expediente o Sr. Presidente o declara encerrado passando de imediato à = ORDEM DO 
DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2010.- Autoriza a 
Câmara Municipal a contratar serviço de telefonia móvel para os vereadores e 
funcionários autorizados. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Resolução nº 01/2010. Aprovado por unanimidade DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0030/2010.- Altera os artigos 1º, 3º e 4º da Lei 2.711, de 10 de abril 
de 1996. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
30/2010. Aprovado por unanimidade DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0033/2010.- Altera a identificação do imóvel previsto no artigo 1º da 
Lei 4.508/09. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei 
nº 33/2010. Aprovado por unanimidade DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0038/2010.- Voto de Congratulação com o atleta itapirense Pedro 
Lima pela conquista do 2º lugar do decatlo no Campeonato Sul-Americano sub 23. 
Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER 
BORGES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0039/2010.- Voto de 
Congratulação com o Prefeito Municipal de Mogi Mirim, Sr. Carlos Nelson, pela 
inauguração da Fatec (Faculdade de Tecnologia) Arthur de Azevedo. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0040/2010.- Voto de Congratulação com o Prefeito Municipal de 
Mogi Guaçu, Sr. Paulo Eduardo de Barros, pela inauguração da Etec (Escola Técnica 
Estadual). Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0041/2010.- Voto de Congratulação com todos 
os funcionários e diretoria da empresa Renascer, pela comemoração de 10 anos de 
atividade no mercado. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 0082/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao departamento de Esportes tomar a iniciativa e realizar o 39º passeio 
ciclístico de Itapira a Mogi Mirim. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  
SANTOS. . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0085/2010.- Sugere 
estudos para a canalização e reaproveitamento do gás metano expelido no lixão de 
Barão de Ataliba Nogueira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única 
discussão a Indicação nº 0089/2010.- Sugere contratação de funcionários para o setor 
de limpeza pública com objetivo de atuarem em Eleutério Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 
0090/2010.- Sugere implantação de postos fixos da Guarda Municipal, no bairro Istor 
Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 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. 


