
ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de fevereiro de 2010. Vice-Presidente em 
Exercício: CARLOS ALBERTO SARTORI ; 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 HENR IQUE 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA,  MAURO 
ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA C ALIDONE DOS 
SANTOS. O Sr. Vice-Presidente em Exercício, 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 
FERRERANI : "Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, 
público presente, imprensa, Rádio Clube, boa noite. Rapidamente faço uso desta tribuna para 
falar sobre dois assuntos. O primeiro seria que na semana passada fechei uma parceria com o 
Instituto Paulista de Renovação, o (INPAR), que é presidida pelo Sr. Guilherme Mousse. O 
que é o INPAR? É uma Ong, ou melhor, uma Oscip que desenvolve trabalhos na área de 
Educação, Saúde, Cultura, desenvolve eventos, enfim, trabalha de uma maneira objetiva, 
organizada e que com certeza fortalecerá o meu mandato de vereador. Estou a dois anos nesta 
Casa e percebo que para se conseguir pregar um prego na parede é muito difícil. Lutamos, 
brigamos, cobramos e defendemos a população, mas as coisas não saem da noite para o dia. 
Espero que com essa parceria possamos colaborar com a sociedade. Então, minha pessoa seria 
representante deste Instituto em nosso município. As pessoas que tiverem projetos 
relacionados em todas as áreas citadas poderão procurar-me, pois encaminharei, com muita 
satisfação, ao referido Instituto e desse modo o mesmo poderá nos auxiliar através de alguma 
maneira. Gostaria de deixar esse assunto claro para todos os vereadores. Gostaria de pedir 
para a secretaria que encaminhe ao presidente desta Casa e ao líder do prefeito um exemplar 
para que os mesmos possam ter uma noção básica em relação a essa entidade. Então, espero 
que essa parceria seja profícua e traga resultados para o nosso município. Sabemos que os 
recursos são poucos. Espero que essa Ong venha suprir algumas lacunas de nosso município. 
Outro assunto é que estive presente no CRECI (Conselho Regional dos Corretores de 
Imóveis) e falei com o Sr. José Augusto Viana Neto. O mesmo sabe que sou presidente do 
Conselho de Segurança de nosso município e me convidou para conhecer o conselho. Ele me 
forneceu materiais com dicas de segurança para distribuirmos à população. Então, a 
campanha já começou, pois já distribuímos em vários setores. Esses materiais trazem dicas de 
segurança, telefones da polícia e dos bombeiros. É muito positivo esse tipo de ação, pois 
conseqüentemente combateremos determinadas coisas com a informação. Sabemos que 
quanto mais informações o ser humano possui, melhor será o seu caminho. Então, agradeço o 
Sr. Viana por ter cedido esse material... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai: Gostaria de um aparte, pois não terei tempo suficiente. Boa noite a todos. O tempo é 
escasso e gostaria, em nome da administração, da Casa e dos vereadores, pois não tenho 
certeza se é de conhecimento de todos, que tomassem ciência que fomos citados pelo 
ex-vereador Nóe Massari. O mesmo possui um blog e diz tudo o que quer e acredita no 
município de Mogi Guaçu. Ele devia estar mais longe do município de Itapira, ou seja, na 
China ou no Japão, mas o mesmo está no município de Mogi Guaçu. Ele disse que todos os 
vereadores são incompetentes e que estamos lutando contra o povo de Itapira, sem exceção, 
pois o mesmo não falou da situação ou oposição. Acredito que no caso do Noé, o mesmo é 
um derrotado, falido e vendido. Todos sabem da história do Sr. Noé Massari e não me calarei 
perante as coisas que ele diz, porque acredito que é uma covardia ele dizer as inverdades da 



forma que quer. Então, gostaria de deixar o meu repúdio pelo menos em nome de meus 
companheiros de bancada, já que o mesmo usou o nome de todos os vereadores desta Casa 
alegando que somos incompetentes. Acredito que ele devia preocupar-se com seus problemas, 
porque sua pessoa, do Sandro e mais dois ou três membros da ex-administração estão sendo 
denunciados pelo desvio de R$ 3.000.000,00. É bom que vocês saibam sobre isso. Quando 
falam sobre nós, os mesmos colocam na internet e não temos como nos defendermos. Então, 
nesses poucos minutos, gostaria de defender-me sobre as coisas que estão sendo colocadas 
sobre a administração. Houve um comentário da imprensa que na sexta-feira seria descoberto 
o maior roubo da história de Itapira e todos os integrantes da prefeitura seriam presos, o 
prefeito cassado, mas nada aconteceu e chegou ao Ministério Público. Muitas pessoas estão 
me parando nas ruas e me perguntando o seguinte: “Mino, porque vocês não explicam ou 
respondem?” Primeiro que a Rádio Clube não é nossa e não temos o direito de responder. 
Temos o direito de resposta, mas devemos pagar para isso acontecer. Então, em relação a 
todas essas inverdades, respondo que estou à disposição de qualquer indivíduo para 
deslocar-me em qualquer setor da prefeitura para fiscalizar. Coisas erradas realmente 
acontecem, mas não em relação à desvios, roubos, enganar o povo de Itapira ou coisa 
parecida. Acredito que estou nesta Casa para defender a administração. Pessoas mentirosas e 
que não possuem o mínimo de dignidade já passaram por esta Casa e as mesmas não possuem 
o nome limpo para falar sobre a nossa administração. Então, estou falando em nome da 
administração e espero que vocês acreditem. Obrigado... Continuando o orador: Agradeço a 
presença da população. Fico feliz com a presença maciça. Venham mais vezes, pois o futuro 
da cidade depende da participação de todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES : “Boa noite à todos. Senhor presidente, vereadores, 
público presente, acredito que a cidade está indignada com os fatos relatados na imprensa 
nesse final de semana. É com muita indignação que venho à esta tribuna dizer essas palavras. 
Os jornais relataram sobre a Sanepav e os problemas da empresa Itajaí. As matérias foram 
muito bem elaboradas. No jornal Tribuna de Itapira há uma matéria muito bem elaborada 
sobre a empresa Itajaí e os problemas gravíssimos do lixo. São problemas gravíssimos, 
senhores. Quem não leu, peço que leiam os jornais desse final de semana, pois explica 
corretamente que o que foi identificado, não por minha pessoa ou dos vereadores da oposição, 
mas pelo Tribunal de Contas do Estado. Não é a oposição que está dizendo e sim os 
documentos. Tenho uma cópia do documento do Tribunal de Contas do Estado alegando 
sobre as irregularidades graves da empresa Sanepav. A Sanepav foi uma empresa que no 
início da gestão do prefeito Toninho Bellini foi contratada. Foi feito algum estudo de 
viabilidade econômica para contratar a Sanepav para o município? Não. Falaram somente 
para contratar a Sanepav para cuidar do lixo e mais nada. Então, desse modo foi contratada a 
Sanepav. Dispensaram os coletores que a prefeitura possuía e todos os motoristas foram 
desviados de suas funções, ganhando insalubridade. A Sanepav ficou somente com seus 
funcionários próprios. Teve um integrante do grupo do prefeito que identificou 
irregularidades, mas o mesmo mudou de partido e atualmente está em outro partido. O 
referido integrante não teve coragem de falar e o que o mesmo gostaria de falar, o Tribunal de 
Contas apurou. Vou dizer algumas irregularidades, pois não tenho muito tempo, presente no 
relatório do Tribunal de Contas do Estado. Não somos nós vereadores da oposição que está 
dizendo e sim o Tribunal de Contas do Estado, órgão sério, que identificou irregularidades 
gravíssimas no governo. Desde o início dessa gestão, há cinco anos, que essas irregularidades 
acontecem. Em relação ao horário para a coleta seletiva todos já sabem, pois às vezes passam 
às 10:00 ou 02:00 horas da manhã. Por que eles fazem isso? Para prorrogarem o horário e 
sempre ganharem um dia. A verdade é essa. Isso está no contrato, mas nunca foi cumprido. 



Pesavam o lixo duas vezes com a mesma carga, constatado pelo Tribunal de Contas do Estado 
e divulgado no jornal Tribuna de Itapira o seguinte: “Sujeira no lixo.” Não somos nós 
vereadores da oposição que estamos dizendo. São documentos do Tribunal de Contas do 
Estado. Pesam uma vez e retornam a pesar. Isso é fraude. É dinheiro do povo. Isso é pago 
duas vezes. Imaginem, senhores, que me avisaram sobre isso em outubro do ano passado. 
Falaram que havia corrupção no governo Bellini. Eu disse que não havia. Sou oposição, mas 
não é assim que funciona. O que eu fiz? Fiz um requerimento pedindo informações para o 
setor de finanças da prefeitura sobre os últimos pagamentos efetuados para a empresa Itajaí, 
Sanepav e Coan. O Prefeito, através da Lei Orgânica, tem 15 dias para informar esta Casa. O 
requerimento foi votado e aprovado, mas até os dias atuais não responderam. Por que não 
tivemos resposta? Gostaria de saber o valor que está sendo pago. Gostaria de saber o valor 
que está sendo pago para o transporte e para a empresa Coan. Por que não nos informaram? 
Por que quem deve, teme e sonega informação. A partir desse momento, o irmão do prefeito 
diz que o governo Toninho Bellini é exemplo de transparência governamental. Só se for na 
Venezuela, pois eles estão aprendendo com a mesma e desse modo passam por cima do 
Legislativo. Então, senhores, estou muito indignado. É um dia triste para todos. Peço que 
leiam o jornal Tribuna e vejam esse absurdo. Não é minha pessoa que está falando em relação 
a esse assunto e sim o Tribunal de Contas do Estado. Está tudo relatado sobre as referidas 
irregularidades e fraudes de natureza grave. O Tribunal de Contas desbancou um esquema de 
lavagem de dinheiro. Imaginem, senhores, dizerem que pagam R$ 200.000,00 por mês. Eles 
não deixam sabermos sobre as informações. O Legislativo, que é fiscalizador, não pode ter 
informação, pois eles não respondem os requerimentos. Imaginem que paguem R$ 
200.000,00 por mês. Então, vocês estão pesando duas vezes o lixo. Foi constatado pelo 
Tribunal de Contas que pesam duas vezes o lixo. É dinheiro público que os senhores pagam 
dos impostos. Se for R$ 200.000,00, pagam-se R$ 400.000,00. Imaginem isso em um período 
de cinco anos. Saquearam mais de R$ 10.000.000,00 da prefeitura. É muito dinheiro, 
senhores. Foi constatado e encaminhado cópia para o Ministério Público para ser apurado. 
Isso mostra que a máscara caiu, senhores vereadores. Existe um esquema. A pergunta que não 
quer calar é que há muitos problemas no transporte público, mas porque o prefeito não 
reincide o contrato com empresa Itajaí? A resposta está aqui, pessoal. Existe coisa errada, mas 
eles não querem mostrar para nós. Gostaria de parabenizar a imprensa, o jornal Cidade e 
Tribuna que mostraram de forma isenta. O povo precisa saber. Procurem ler, senhores. 
Procurem as informações e fiquem cada vez mais presentes nas sessões desta Casa. O que 
possuirmos de informações, com certeza transmitiremos à vocês. Gostaria de dizer e deixar 
bem registrado que fiz parte do grupo do prefeito no início. Fui candidato a vereador e obtive 
700 votos. Ajudei esse pessoal a chegar ao poder, mas tinha uma proposta para melhorar a 
vida do cidadão itapirense. No momento que enxerguei que eles não executavam nada do que 
propunham, mudei de lado e fui eleito vereador com 1.096 votos. Tenho muito orgulho de 
fazer parte de um grupo de vereadores como os senhores. São vereadores firmes e que 
realmente trabalham para o bem da população. Somos perseguidos, pois há uma perseguição 
política. Atualmente posso afirmar aos senhores que tenho vergonha de ter feito parte de um 
grupo político onde o Tribunal de Contas constatou que pesam o lixo duas vezes. Isso é 
fraude e muito sério. Pergunto aos senhores vereadores, o que vamos fazer? Nada, diante de 
tantas irregularidades que estão fazendo? Vamos deixar esse esquema? Isso é corrupção. 
Então, senhores, espero que cada um pense realmente em seu mandato e seus eleitores para 
tomarmos as providências corretas, pois, senão, seremos iguais à alguns vereadores da 
situação que são meros assessores do prefeito. Alguns vereadores vem à esta Casa para 
somente defender seus interesses e do prefeito. Por que acontece isso? Por que alguns 



possuem cargos e mamam nas tetas da prefeitura. É como a nobre vereadora presente. Na hora 
de defender, quando o prefeito passou por cima com o projeto do orçamento, não teve um 
vereador da situação que defendeu o Legislativo. Não teve um vereador que disse que estava 
errado e não podia fazer isso. Inclusive, há um vereador na prefeitura que trabalha junto ao 
prefeito que fez parte desse ato ditatorial em passar por cima do Legislativo. No começo dessa 
legislatura o mesmo queria ser presidente da Câmara. Dizem que ele voltará, mas gostaria de 
saber com que moral o mesmo voltará à esta Casa para defender o Legislativo. Gostaria de 
saber qual seria sua moral para defender o Legislativo e como bateria no peito dizendo que é 
legislador. Então, senhores, é com muita indignação que venho à esta tribuna para desabafar. 
Existe um esquema de corrupção. Nós, povo de Itapira, devemos abrir os olhos e constatar 
que isso existe. É dinheiro nosso, senhores. Podem contar com minha bancada. Senhores, 
peço que tomem providências. Providências precisam ser tomadas, pois isso não pode ficar 
assim. Gostaria de pedir desculpas aos senhores em relação a minha exaltação, mas é muito 
triste para nós como vereadores vermos uma situação dessas e não podermos fazer nada. O 
que temos como ferramenta é isso, ou seja, os requerimentos, indicações e pedidos de 
informações, mas os mesmos negam. Em outubro de 2.009 pedi informações sobre os 
pagamentos da Sanepav, Itajaí e Coan. Eles não prestam informações. Por que fazem isso? 
Por que quem deve, teme. O vereador disse que a resposta está aqui, mas é mentira, pois o 
jornal perguntou. Tanto o jornal A Cidade como o Tribuna de Itapira procuraram o jurídico da 
prefeitura, marido da nobre vereadora, responsável pelo setor, mas nenhuma resposta foi 
dada. Quem cala, consente. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, nobres edis, 
imprensa, funcionários desta Casa, público presente. Gostaria de parabenizar o pessoal do 
S.A.A.E. que estão brigando para a equiparação salarial. Isso é muito bom. Podem contar com 
o nosso apoio desde já. Nosso colega Cleber falou pouco, mas o mesmo disse assuntos 
importantes, sérios e graves. Realmente foram constatados vários indícios de irregularidades. 
Não somos nós que apuramos e sim o Tribunal de Contas do Estado. Essas denúncias são 
gravíssimas e há fortes indícios que houve uma quebra contratual em relação aos documentos 
que foram encontrados. Há muitos documentos rasurados. O que acontece? O contrato de 
prestação de serviço relacionado à limpeza apresenta pontos de fragilidade incríveis. Em 
relação à pesagem dupla, o vereador Cleber colocou bem as diferenças dos pesos dos 
caminhões que são carregados. São inúmeras, pois são 11 indícios e podemos descrevê-las 
profundamente. Isso me cheira mal, como dizem, no reinado da Dinamarca. Ouvimos muito 
em relação à formação de quadrilhas nesta Casa. Isso é grave. Ouvimos em relação às gestões 
passadas e conseqüentemente ficamos preocupados, pois não acompanhávamos de perto e não 
estávamos presentes nesta Casa. Não podemos deixar que isso aconteça e devemos procurar o 
que há debaixo dos tapetes. Há muita coisa errada acontecendo. O mínimo que o Executivo 
precisa fazer, antes de acusarmos diretamente, é omitir, pois o mesmo está se omitindo. É 
necessário que o Executivo corra atrás dessas denúncias, pois são gravíssimas. O Executivo 
tem que correr atrás desses fatores e trazer ao Legislativo, a população e a imprensa. O que 
está acontecendo realmente? É muito grave. Estamos preocupadíssimos com essa situação. O 
Ministério Público está recebendo essas denúncias. O Ministério Público estará 
acompanhando todo esse processo de irregularidade. Parece-me que há um itinerário de 
corrupção que está apenas começando. Acredito que há muitos outros problemas seriíssimos 
relacionados à outras prestações de serviços terceirizados realizados por esse tipo de empresa 
e que devemos ficarmos alertas, porque outras irregularidades surgirão. Não estou 
condenando ou acusando ninguém e sim querendo que corram atrás da verdade. É muito 
importante isso, pois o município não precisa disso. Está havendo um desleixo com o dinheiro 



do povo de Itapira. É um bem que deve ser preservado e fiscalizado. Devemos saber onde está 
indo esse dinheiro. As ruas estão esburacadas, a viaturas da Guarda municipal, das dez que 
existem, somente há três ou quatro que estão em funcionamento. A cidade, infelizmente, está 
abandonada. Há irregularidades em alguns órgãos importantes de nosso município, como por 
exemplo, na Guarda municipal. O que está acontecendo com a Guarda municipal? Acredito 
que estamos saindo de uma situação de crise, pois não saímos totalmente da mesma. Então, 
devemos adequar os serviços. Não sei qual a qualificação de um comandante da Guarda 
municipal para realizar os treinamentos dos recrutas da mesma. Tudo bem, que o mesmo tem 
uma profissão nobre de açougueiro, mas acredito que o mesmo não está qualificado para 
andar armado pelo município, pois ele é um civil como outra pessoa qualquer. Então, ele não 
tem o direito de ficar armado desfilando pelo município com um revólver. Em relação a esse 
comandante, o mesmo devia estar fazendo um treinamento. Quando ele for realizar 
treinamentos em nosso município, acredito que o mesmo deve aproveitar a mão-de-obra de 
nosso município e não da cidade de Amparo. Ele não deve pegar nossas viaturas e os recrutas 
da Guarda municipal para realizar escoltas com fuzil do município de Amparo até Jundiaí, 
utilizando nosso dinheiro, combustível e recursos humanos. É muito grave isso e deve ser 
apurado. Outro fato seria em relação à festa de tiro de guerra do município de Amparo. O 
comandante utiliza viaturas e recrutas de nosso município para prestigiar formatura de tiro de 
guerra daquela localidade. O que temos haver em relação a esse fato? Outro fato seria que a 
Defesa Civil é importante. O Pierozi trabalha muito bem treinando o pessoal, mas não há 
necessidade, além do mesmo, mais cinco ou seis guardas municipais estarem na Defesa Civil. 
Ele pode muito bem treinar outros elementos que executarão normalmente os serviços e não 
ganhar R$ 2.200,00 mensalmente. Há o comandante Pierozi e mais cinco ou seis guardas 
ganhando R$ 2.200,00 cada um. Vamos economizar e pagar entre R$ 700,00 ou R$ 800,00 
treinando o pessoal que será habilitado para isso. Da mesma maneira falo em relação à 
extinção do canil que não seria o caso. O que o canil realizou? Temos o comandante Farabello 
e mais cinco ou seis guardas municipais que prestam um excelente serviço. No caso em que 
ocorreu o capotamento e infelizmente dois policiais militares morreram, os cães foram 
enviados para localizarem os bandidos, mas os mesmos estavam completamente perdidos e 
não saíram do lugar. Não podemos admitir esse tipo de coisa, pois os cães deviam ser muito 
bem treinados. O que acontece? Eles possuem boa estrutura como televisão, geladeira e 
computador, mas acredito que no momento teríamos que transferir esses guardas municipais 
para a delegacia, pois a mesma está desprotegida e não há elementos para realizarem os 
trabalhos. Acredito que a guarda municipal não deve ficar indo em determinados lugares 
armados, dando tiro de calibre 12 no parque Juca Mulato sem mais nem menos, pois até 
mesmo há alguns dias atrás atiraram brutalmente na perna de um menor. Já pedi para o líder 
do governo tomar providências em relação a isso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber 
João da Silva Borges: Gostaria de cortar o raciocínio do senhor, me desculpe, mas em 
relação ao assunto que eu estava dizendo aos senhores, a Saúde de nosso município está um 
caos. Por que está um caos? Por que cortaram a distribuição de remédios destinados aos 
aposentados. Vejam nossa segurança pública. As viaturas estão sucateadas. Na Educação, 
estão diminuindo o subsídio dos estudantes. Nesse momento, alguns vem à essa tribuna com 
um discurso hipócrita alegando que diminuiu a arrecadação e não temos dinheiro para 
repassar, mas como possuem dinheiro para pagar duas vezes o lixo? Não me conformo com 
esse fato. O dinheiro está indo embora para pagar o lixo. É lamentável. O prefeito já 
demonstrou que não possui capacidade administrativa e atualmente demonstra um esquema 
em relação ao lixo. É necessário o prefeito pedir para sair. São mais três anos que 
mostraremos irregularidades e povo sofrerá com isso. Para o prefeito não sofrer uma cassação 



ou um impchitchimant é necessário que o mesmo renuncie. Muito obrigado... Continuando o 
orador:  Gostaria de cobrar do líder de governo em relação ao roubo de combustível realizado 
no almoxarifado que atualmente está esquecido e ninguém mais falou em relação a esse fato. 
O senhor disse que traria informações, mas até o momento não trouxe. Gostaria que senhor 
trouxesse-me respostas em relação às irregularidades que estão acontecendo na Saúde, onde 
está havendo casos gravíssimos envolvendo a Guarda municipal e funcionários do Hospital 
municipal. São casos gravíssimos que estão sendo omitidos, acobertados e que ainda não 
vieram à tona através da imprensa. Em relação ao caso que aconteceu na área de lazer com o 
nosso comandante e alguns elementos da equipe, gostaria de obter respostas. O problema é o 
comando e não o guarda municipal. O guarda municipal é importante e precisamos deles, pois 
são trabalhadores suficientes. Atualmente necessitamos de comando que realmente sejam 
qualificados para realizar a tarefa, de preferência de nosso município para prestigiarmos o que 
é nosso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Em relação ao furto do 
combustível do almoxarifado, foi feito um boletim de ocorrência junto a policia civil do 
Estado. O vereador Cleber, quando trabalhava em nosso município, devia estar por dentro 
dessa questão e responderia melhor, pois a polícia civil é um órgão competente para investigar 
essas questões. A prefeitura fez a parte dela, abriu uma sindicância e está apurando. Quanto 
ao comandante do Guarda municipal que vossa excelência disse, sugiro que faça um 
requerimento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite funcionários públicos municipais do 
S.A.A.E. e Cristina em que saúdo em nome de todos. Existe um ditado em minha terra que diz 
que é melhor ouvir bobagem do que ser surdo. Ouvi, embora não estivesse todo o tempo 
presente no plenário, atentamente os discursos que me antecederam. Realmente me causa 
estranheza quando um vereador vai à tribuna para dizer que devia ter vergonha de ter ficado 
do lado do prefeito Toninho Bellini. Nesse momento pergunto aos senhores o seguinte: O 
ex-prefeito possui no Ministério Público, nada mais ou menos, que 248 processos. Vejam que 
não falei de um, dois ou dez e sim de 248 processos. Nesse momento o vereador não tem 
vergonha de dizer que está do lado desse sujeito? Tem alguma coisa errada, não é mesmo? 
Teve vereador que disse que subiu no palanque com o prefeito Toninho Bellini e disse o 
seguinte: “Prefeito, ponha esse colete da polícia, porque do lado de lá somente há bandido.” 
Atualmente diz que o lado de lá é o paladino da moralidade ou boa conduta? Há algumas 
coisas que as pessoas esquecem, mas não me esqueço disso. Talvez cause estranheza quando 
o vereador que me antecedeu disse que temos atualmente guardas municipais na Defesa Civil, 
pois o mesmo mora em uma localidade que nunca será alagada. Esse vereador reside no 
Jardim Santa Marta localizado em uma altitude alta. Quando possuímos uma população que já 
perdeu tudo nessa cidade em tempos atrás, todos sabem disso, ele não se preocupa. De minha 
parte preocupe-me com quem reside perto dos rios e córregos de nosso município, pois no ano 
de 1.999 tivemos uma enchente muito grave e todos presentes nesta sessão se lembram desse 
fato. Então, ele deve acreditar que é estranho mesmo, pois onde o mesmo reside é um bairro 
que fica localizado em uma latitude alta e nunca será alagada. Se para o vereador não precisa 
ter ninguém da Defesa Civil, para o resto da população também não precisa. Em relação ao 
chefe da Guarda Municipal, o mesmo foi comandante da Guarda do município de Amparo, foi 
secretário do município de Pedreira, possui curso da SWAT realizado no país dos Estados 
Unidos e mesmo assim diz que não está qualificado para comandar a nossa Guarda 
municipal? Então, vejam os senhores que quando a pessoa não tem o que falar devia ficar 
quieto e não sair falando bobagem, não é mesmo? Ainda mais quando é desmascarado. Se o 
vereador tivesse um pouco de decoro, estaria aqui. Falaram em relação à Saúde, mas antes da 
administração do prefeito Toninho Bellini gastava-se 15% e atualmente é gasto 22%. 



Possuímos problemas no atendimento à população? Possuímos, mas na outra ponta temos, 
não somente na Saúde e sim em todo o funcionalismo, um terço de pessoas afastadas. Se 
houvesse médico que cumprisse a carga horária, o mesmo seria um integrante colaborando 
com o bom atendimento da Saúde, mas não adianta vim à esta tribuna para falar e não 
cumprir. O vereador disse, de forma destemperada, que cortou a distribuição de remédios para 
os aposentados. Acredito que o mesmo devia saber que o município não dá absolutamente 
nada e sim repassa. Se há alguém que não está entregando os remédios, é o José Serra. É o 
governador do Estado de São Paulo, do PSDB, que não está entregando. Ele não está 
mandando a medicação que é necessária ser distribuída para a população. O prefeito Toninho 
Bellini apenas repassa os remédios que chegam. Se estiver faltando é necessário cobrar do 
deputado e do José Serra, pois a prefeitura cobra e eles não mandam. Em relação ao lixo não 
adianta vir à esta tribuna para xingar, espernear e dizer um monte de coisas. Fui tomar ciência 
dessa situação, porque qualquer um que ver duas pesagens no mesmo dia ficaria indignado. 
Nesse local reside a responsabilidade, pois devemos saber as providências que foram tomadas 
e se aquela informação é verídica. A informação é verídica. A providência foi tomada. Não é 
desse modo, pessoal, pois pensam que é igual antigamente quando davam R$ 100.000,00 para 
um amiguinho da Rádio Clube ou vice-prefeito. Atualmente não é mais desse modo. O 
pessoal está se baseando no passado. O que acontece? O lixo tem um número X de caminhões 
e esses caminhões por óbvio possuem placas. Eles pesam esse lixo na Aergi, empresa de papel 
que possui uma balança. Foi pesado erroneamente como se fosse da Sanepav, mas no 
momento de pagar a empresa Sanepav não recebeu. Por quê? Por que a placa do caminhão 
não pertence à frota da Sanepav. Então, isso não foi pago e os senhores podem ter certeza que 
se foi pago serei a primeira a vir à esta tribuna. Tudo tem um controle. Então, a empresa 
Sanepav possui uma frota X com placas X. Claro que a prefeitura possui essas placas. No 
momento do pagamento senão constar a placa correta, com certeza não será realizado o 
pagamento. Então, não adianta vir à esta tribuna de forma irresponsável e dizer que há 
corrupção e lavagem de dinheiro. Penso que todas as vezes que vim à esta tribuna e denunciei 
o Barros Munhoz, provei e virou ação civil no Ministério Público. Isso é você trabalhar com 
seriedade. Nunca vim à esta tribuna falar do Barros Munhoz sem que eu tivesse provas 
materiais em minha mão. Por esse motivo, todas as denúncias que fiz contra o Barros 
Munhoz, prosperaram. Todas elas se transformaram em inquérito e ação civil. Isso é ter 
responsabilidade, não somente com este plenário e sim com toda a população. Não adianta 
jogar as palavras ao vento sem provas. Sabem por quê? Por que conseqüentemente cairá no 
descrédito. Não adianta vir à esta tribuna destemperado e urrar, gritar, espernear, babar, 
enfim, todos os verbos que vocês quiserem interpretar. Isso não adianta. O que adianta é vir 
nesta Casa de uma forma séria e dizer que possui documentos que provam e que serão 
encaminhados para o Ministério Público para o mesmo tomar uma decisão. Não adianta 
chegar aqui e jogar muitas palavras ao vento, mesmo porque essas pessoas terão que provar. 
Quando alguém afirma que é lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, é muito sério. 
Nesse momento, o que acontece? A pessoa falará uma, duas ou três vezes e conseqüentemente 
cairá no descrédito da população... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai: Antes de terminar o seu raciocínio, a denúncia é do Sandro Pio, ex-assessor de 
gabinete do Barros Munhoz. Então, pensem e digam o que quiserem... Continuando o 
orador:  Ele é assessor do Barros Munhoz na Assembléia Legislativa. Sandro Pio também é 
outro paladino da moralidade, não é mesmo? A denúncia se for bem fundamentada e provada, 
devemos denunciar, mas não devemos ficar fazendo jogo de cena, babando, esperneando ou 
gritando, pois somente acarretará no descrédito das pessoas. Quem estava perto desse 
vereador quando o mesmo mandou o prefeito colocar um colete da polícia pelo fato do outro 



lado somente conter bandidos, com certeza, cairá no descrédito. Muito obrigada.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Boa noite à todos. 
Faço uso da palavra para defender o interesse dos jovens em ação, pois os mesmos 
encontram-se novamente sem o passe para o devido transporte até à entidade. Muitos jovens 
moram longe, ou seja, nos bairros de Barão, Eleutério, Ponte Nova e Itapirinha. Então, 
acredito que o prefeito cortou esse benefício destinado aos nossos jovens. Há muitos jovens 
querendo se preparar para uma profissão e ter uma qualificação, mas o poder Executivo 
barrou esse tipo de serviço. Acredito que é uma atitude descabida, pois os jovens tem que 
receber o apoio do Executivo pelo fato de serem o futuro de nosso município. Como teremos 
jovens desqualificados? Se os jovens precisarem pagar o transporte, qual será o valor? O que 
sobrará para os mesmos no final do mês? Então, a indicação de minha autoria é nesse sentido. 
Gostaria que colocassem a mão na consciência e vamos fazer o possível para os jovens terem 
qualidade de vida. Falam-se tanto de fraude e não possuem dinheiro para colaborar com 
nossos jovens? Como que isso pode acontecer? Se pagam o lixo em dobro, também possuem 
dinheiro para pagar o passe dos jovens em ação. Acredito que não há nada mais justo. Como 
foi falado em relação às enchentes e de pessoas carentes, é bom lembrar que no ano passado 
fiz uma indicação para o prefeito destinada às pessoas que perderam tudo com as chuvas do 
dia 19 de outubro. A indicação referia-se às pessoas que perderam tudo. Baseado nisso elas 
teriam isenção do IPTU. É uma forma de colaborar com essas pessoas carentes que sofreram 
com as chuvas. Não tive, sequer, alguma resposta até o momento. Foi muito pelo contrário, 
onde fomos completamente criticados. Acredito que no dia 7 de novembro saiu uma 
reportagem no jornal Cidade de Itapira contendo minha foto e toda reportagem legal, onde 
pedíamos os benefícios para a população. Quem não gostaria de um benefício? Estamos nesta 
Casa para esse fim e por isso que fui eleito, ou seja, defender o interesse do povo. Vocês 
acham que vamos votar contra o interesse do povo ou contra descontos e benefícios para os 
aposentados? Não. O imbróglio que foi enviado a nós era difícil de resolvermos, pois 
votávamos favoráveis ao aumento do desconto, mas também estaríamos votando favoráveis 
ao aumento. O que seria isso? Então, do couro sai a correia? Não pode. Acredito que quem 
está com boa vontade e realmente quer dar o benefício para a população, mandaria o projeto 
separado. Fiz uma indicação pedindo esse fato, ou seja, pedi que enviassem à esta Casa um 
projeto com todos os incentivos. Ninguém é contra o direito do povo. Já deixei minha 
mensagem e conto com o apoio de minha bancada. Agradeço à todos. Obrigado.” A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, 
está esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente. O Regimento Interno diz que o 
relógio que deve ser respeitado é do plenário. 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 1ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 2010. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010 a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 
matérias constantes do expediente. 2º) Ofício Comunicado de liderança. Autoria. Prefeito 
Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010 a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) RELATÓRIO Nº. 
002/2010.- "Audiência Pública realizada no dia 09 de fevereiro de 2010, para discussão e 
debate dos Projetos de Lei nºs 06/ 07/ 14/ e 15/2010, que "Dispõem Alterações na Lei do 
Plano Plurianual de 2010 a 2013 e da lei de Diretrizes Orçamentárias 2010". Autoria. 



Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. Vereador Antonio Caio", 
aos 09 de fevereiro de 2010 a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 001/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera as atribuições dos cargos de 
Técnico de Laboratório e Biomédico, constantes da Lei Complementar nº 4.386/2008. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de 
Lei Complementar nº. 002/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Estabelece novos padrões para os servidores públicos 
lotados no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS. Redefine cargos e dá outras 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
6º) Projeto de Lei Complementar nº. 003/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a estrutura administrativa 
do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 004/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Extingue, transforma e altera carga horário de cargos 
no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal que especifica. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos 
Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 
0011/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Altera o artigo 1º da Lei nº 4.508/09, que concede isenção de tributos 
ao SENAC. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
9º) Projeto de Lei nº. 0012/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza concessão de ajuda de custo para realização 
do Carnaval 2010 do Rio Manso. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca, tendo 
havido um acordo de lideranças, requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 
ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 10º) Projeto de Lei nº. 0013/2010.- 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$ 386.198,94. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada às 
Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Projeto 
de Lei nº. 0014/2010.- 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 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Projeto de Lei nº. 
0015/2010.- 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 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos aos Substitutivos. 13º) Substitutivo n° 1/2010.- 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 04/2010, que Altera o art. 4º da Lei 3.238/00.- Prefeito 
Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 14º) PARECER nº. 006/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 136/2009. RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. 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 136/2009, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori e 
Outros, que "Altera o Art. 1º da Lei nº 3.050/98 que dispõe sobre o registro e controle de 
serviço de transporte de escolares no Município de Itapira, 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", em 08 de fevereiro de 2010. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) PARECER 
nº. 007/2010.- Ao Projeto de Lei nº 09/2010. RELATOR: Antonio Orcini. 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 009/2010, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício, que 
"Altera localização de áreas verde e institucional do Loteamento Popular "Istor Luppi", 
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. Sala das Comissões Vereador "Pedro 
Lopes", em 08 de fevereiro de 2010. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem 
do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 16º) PARECER nº. 008/2010.- Ao Projeto de Lei nº 06/2010. 
RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. 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 006/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera anexos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010", após a realização da Audiência Pública, 
realizada na Câmara Municipal nesta data, às 10:00 horas, para a explanações do Secretário 
da Fazenda Sr. Hélio Citrângulo, sobre as alterações propostas e seus objetivos, 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", em 09 de 
fevereiro de 2010. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova 
por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 
ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 17º) PARECER nº. 009/2010.- Ao Projeto de Lei nº 07/2010. RELATOR: Mário 
da Fonseca. 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 007/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera anexos da Lei do Plano Plurianual 2010/2013", após a 
realização da Audiência Pública, realizada na Câmara Municipal nesta data, às 10:00 horas, 
para a explanações do Secretário da Fazenda Sr. Hélio Citrângulo, sobre as alterações 
propostas e seus objetivos, 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. Sala das Comissões 
Vereador "Pedro Lopes", em 09 de fevereiro de 2010. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) PARECER nº. 10/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 12/2010. RELATOR: Mário da Fonseca. 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 012/2010, de autoria do Prefeito Municipal, que "Autoriza 
concessão de ajuda de custo para realização do Carnaval 2010 do Rio Manso", 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", em 09 de fevereiro de 
2010. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) PARECER nº. 011/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 13/2010. RELATOR: Mário da Fonseca. 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 013/2010, de autoria do Prefeito Municipal, que "Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 386.198,94", 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", em 09 de fevereiro de 
2010. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, não havendo mais 
nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 
Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 
indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 20º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0019/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Mercedes Frai Barbanti. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2010.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sra. Julieta Sartori Rovaris. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0021/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Benedita de Jesus Pizzi. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0022/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Henrique 



Gotardo Sorrato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0023/2010.- Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Josiane Gomes da Paixão de Souza. 
Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Luiz Citrângulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0025/2010.- Voto de pesar pelo falecimento José Claudio Baston. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0026/2010.- Voto de pesar pelo falecimento 
Carolina Finelli Olbi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 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. 28º) Requerimento nº. 
007/2010.- Congratulação com o estimado casal Sr. Virgilio Moino e Sra. Mercedes 
Fracarolli Moino, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) 
Requerimento nº. 008/2010.- Congratulação com a Diretoria e associados da Sociedade 
Recreativa Itapirense pelo sucesso obtido na realização do Baile do Hawai deste ano. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 30º) Requerimento nº. 009/2010.- Congratulação com a Diretoria e associados do 
Clube de Campo Santa Fé pelo sucesso obtido na realização do Baile do Hawaí deste ano. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 31º) Requerimento nº. 0010/2010.- Voto de Congratulação 
com a jovem itapirenses, Tereza Carolina Biani Cintra pela sua aprovação no vestibular da 
UNESP. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, faz uso da palavra a 
vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Esta Casa costuma 
fazer votos de congratulação. A Tereza é filha da Fátima, recepcionista desta Casa. É uma 
moça jovem, como vocês podem ver. Fiz esse voto de congratulação para a Tereza, assinado 
por todos os vereadores, porque no mundo de hoje presenciamos que cada dia que passa 
perdemos jovens e mais jovens para drogas. Ver uma moça tão jovem, como a Tereza, passar 
em vestibular tão concorrido, como a UNESP, sem ter feito curso preparatório, é um orgulho 
muito grande. Nesses últimos anos que estamos presentes nesta Casa, Tereza, pode ter certeza 
que passamos a te admirar como também sua mãe e sua família. Em relação a esse voto de 
congratulação, você nunca pode perder de vista, pois sua mãe e seu pai também levarão com 
eles. É uma vitória de sua mãe e seu pai em saberem que criaram muito bem você. Nesse 
momento você irá para uma cidade distante, mas tenho certeza que essa coluna sólida que sua 
mãe e seu pai construíram para você em relação à sua educação, com certeza, ninguém irá 
tirar. Isso não será perdido jamais. Então, esse voto de congratulação é estendido à você, sua 



mãe e seu pai. Ficamos muito felizes com esse fato, pois você é pessoa muito próxima de 
todos nós e que terá um futuro brilhante. Sabemos que escutaremos falar muito de você, como 
por exemplo, da bióloga, professora ou doutora. Paralelamente a isso, não tenho dúvidas que 
você está dando mais um passo direcionado à sua felicidade. Então, gostaria de ler o voto: “O 
voto é destinado à Tereza pelo magnífico desempenho da estudante durante as duas fases no 
vestibular da referida universidade, o que é orgulho para todos nós e para toda nossa 
comunidade. Sabemos que é uma instituição procurada por milhares de brasileiros e que 
oferece reduzido número de vagas aos vestibulandos. É justo destacar-se ainda neste caso, os 
méritos indiscutíveis de seus pais, o casal Maria de Fátima Piani Cintra e José Benedito 
Gonzaga Cintra Jr., pelos esforços despendidos com a educação de sua filha, incentivando e 
participando de forma louvável na sua formação moral e ética, propiciando as condições 
necessárias para que Tereza atingisse tão expressivo resultado em sua vida estudantil. Essa 
Casa de Leis tem, de fato, que ilustrar com a referida homenagem, pessoas como Tereza 
Carolina Piani Cintra pelo seu feito, sendo a estudando um exemplo de perseverança, 
vontade e determinação. Ela inicia agora uma nova fase de sua vida, entrando na chamada 
vida acadêmica, onde o conhecimento e novas aprendizagens fluem de maneira inigualável. 
Sabemos que essas possibilidades de difícil acesso e apenas os melhores e mais dedicados 
conseguem chegar à uma educação de altíssimo nível como a oferecida pela UNESP.” Como 
mãe, Tereza, sei o que sua família está sentindo. Já passei por isso e é muito bom colocarmos 
um filho na faculdade. Então, você vai deixando saudades e venha sempre nos ver. Gostaria 
de pedir à todos uma salva de palmas para a Tereza. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz 
o seguinte: “Na oportunidade, parabenizo a Tereza e seus familiares, em especial, a Fátima, 
funcionária desta Casa, o Benê, meu amigo e que sua vida seja cheia de sucessos e se torne 
uma profissional competente para que futuramente possa trabalhar favorável à nossa cidade 
em prol da população itapirense. Parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento nº. 0011/2010.- 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 a situação da reforma do Cruzeiro do Parque. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) 
Indicação nº. 0016/2010.- Sugere estudo para que se realize obras de recuperação asfáltica na 
avenida Paulo Afonso Pereira Ulbrichit. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Indicação nº. 
0017/2010.- Sugere estudo para que se realize obras de recuperação asfáltica na avenida dos 
Italianos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 0018/2010.- Sugere 
execução de melhorias na quadra poliesportiva Wilson Altafani no bairro Assad Alcici. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 0019/2010.- Sugere construção de uma 
lombada na Avenida São Paulo defronte ao Salão de Festas do Lar Espírita Gracinda Batista. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 0020/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 



determinar junto a Secretaria Municipal de educação o aumento no valor do subsídio do 
transporte universitário. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 0021/2010.- Sugere 
serviços de manutenção em toda extensão da praça Julio Recchia no bairro Barão de Ataliba 
Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 0022/2010.- Sugere 
construção de dois redutores de velocidade tipo lombada na Rua Franz Joseph Gill, na Vila 
Industrial nas proximidades da entrada da empresa Açoplast. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
40º) Indicação nº. 0023/2010.- Sugere execução de limpeza no córrego que corta o bairro 
Nosso Teto. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em votação a Indicação. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Estive presente no bairro de Nosso Teto e 
acompanhei no jornal A Cidade recentemente. Protocolei no gabinete do prefeito em torno de 
150 a 160 assinaturas de pessoas residentes daquela localidade. Realmente procede ao pedido 
do vereador e em relação ao abaixo assinado que protocolei, foi organizado pelos próprios 
moradores. Pede-se o desassoreamento e um estudo do local, porque a localidade foi objeto de 
inundação recentemente. É lógico que as chuvas foram anormais, mas é necessário que o 
prefeito envie uma equipe técnica. O pessoal não dorme a noite quando as chuvas chegam. 
Isso causa prejuízo e coloca risco à vida das pessoas. Parabéns, nobre vereador.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 41º) 
Indicação nº. 0024/2010.- Sugere estudo para que se realize obras de recuperação asfáltica na 
rua Dr. Décio de Queiroz Telles, no Jardim Guarujá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. - Ofícios: 42º) 
Ministério da Saúde Nºs Refs: 218187/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$ 
536.971,53. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 43º) Caixa Econômica 
Federal - Ofício 3525/2009/SR Piracicaba, 58/2010/SR Piracicaba.- Recursos Financeiros 
destinados a execução de Reforma da Pista de Atletismo Professor José de Oliveira Barreto 
Sobrinho, no valor de R$ 120.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
44º) Banda Lira Itapirense.- Relatório de atividades de janeiro de 2010. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. 
Presidente suspende a Sessão por 5 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 
(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara 
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 00136/2009.- Altera o Art. 1º da Lei nº 3.050/98 que dispõe sobre registro e controle 
de serviço de transporte de escolares do Município de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº. 136/2009. Aprovado por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 



unanimidade para que a presente matéria seja dispensada dos interstícios legais e regimentais 
e que venha ao processo de segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em Exercício acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 
136/2009. Aprovados por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 006/2010.- Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2010. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº. 006/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 
matéria seja dispensada dos interstícios legais e regimentais e que venha ao processo de 
segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 006/2010. Aprovados 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 007/2010.- Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº. 007/2010. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja dispensada dos interstícios 
legais e regimentais e que venha ao processo de segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em 
Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação 
o Projeto de Lei nº. 007/2010. Aprovados por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 009/2010.- Altera localização de áreas 
verde e institucional do Loteamento Popular "Istor Luppi". Autoria: Vice-Prefeito Municipal 
em Exercício. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Senhor 
presidente, nobres vereadores, representantes da imprensa, público presente, boa noite. 
Apenas para explicar o referido Projeto de Lei, o mesmo vem para alterar uma área verde no 
bairro do Istor Luppi para que possa, com o dinheiro recebido do governo Federal, dar início 
as obras de construção da UBS no referido bairro. Então, esse projeto, comparando 
grosseiramente, é uma autorização para se iniciar a construção da UBS no bairro do Istor 
Luppi. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 009/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0012/2010.- Autoriza concessão de ajuda de custo para realização do Carnaval 2010 do Rio 
Manso. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 012/2010. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0013/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 386.198,94. 
Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. ANTONIO 



ORCINI : “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, Rádio Clube 
de Itapira, boa noite. Somente vim à esta tribuna para dizer que votamos, senhor presidente, 
favoráveis a zero por cento, em relação ao remanejamento de verba referente a obra. Falamos 
que o nosso objetivo é valorizar o Legislativo. Isso é prova disso. Não vamos segurar o 
projeto, mas simplesmente queremos saber onde será destinada a verba. Hoje está 
demonstrando que a verba será destinada para o setor de Educação e futuramente, se chegar 
algum professor para conversar conosco, apresentaremos os documentos e falaremos que 
aprovamos uma suplementação de verba no valor de R$ 300.000,00... Aparte concedido a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Não vou discutir em relação a 
emenda que vocês elaboraram, mas lamento que somente tiveram esse lampejo agora. Quando 
o Munhoz Governou essa cidade por trinta anos, vocês deixaram o mesmo fazer o que quis e 
que não quis, onde vocês estavam pouco se importando... Continuando o orador: Quando o 
Munhoz era de um jeito, você era de outro. Gostaria de dizer uma coisa, fugirei do assunto, 
mas se tivesse uma denúncia dessas que foi reportada pelos jornais, vereadora, vossa 
excelência estava com um carro de som na porta da prefeitura e estava andando pelas ruas 
denunciando. Tudo tem seu dia, nobre vereadora. Vossa excelência mudou radicalmente e nós 
também mudamos. É isso que estou dizendo, pois atualmente queremos valorizar o 
Legislativo. Como está vindo o Projeto que foi lido hoje e que fomos contra e debatemos o 
mesmo. Dizemos que estava errado, mas vocês votaram favoráveis. Vamos discutir muito 
esse assunto, pode ter certeza. Gostaria de dizer que atualmente saberemos onde será 
destinada essa verba. Se aconteceu de outro modo, estamos nesta Casa para corrigir. Quantas 
vezes vim à esta tribuna, vossa excelência é prova disso, para falar que erramos. Sou humilde 
em dizer quando acontece esse tipo de coisa. Atualmente queremos valorizar o Legislativo. 
Não somos contra e não vamos parar a administração de modo algum. Pode ter certeza disso, 
nobre vereadora. Desculpa por sair fora do assunto. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº. 013/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão a 
Indicação nº 004/2010.- Sugere recuperação do piso asfáltico da rua Dilce Colferai Pinheiro 
no bairro Braz Cavenaghi. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a matéria. Aprovada por 
Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
8º) Em única discussão a Indicação nº 008/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar 
restabelecer a concessão de transporte gratuito aos alunos da entidade Jovem em Ação que 
residem nos bairros especificados. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a 
matéria. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0010/2010.- Sugere ao 
Sr. prefeito determinar à empresa Sanepav que discipline o funcionamento dos horários dos 
banheiros públicos da Praça Bernardino de Campos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação 
a matéria. Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão a Indicação nº 
0012/2010.- Sugere denominar-se logradouro público de Cristina de Almeida Cachiba. 



Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a matéria. Aprovada por Unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única 
discussão a Indicação nº 0015/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento 
competente alterar a data de vencimento do carnê do IPTU, uma vez que está dificultando o 
pagamento para a população. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a matéria. 
Aprovada por Unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . A seguir, 
justifica o voto a vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei 
contra porque isso é como enganar a população. Todos sabem que isso não pode ser feito 
através de uma indicação. Se vocês realmente quisessem mudar a data do vencimento do 
IPTU, elaborariam uma alteração, ou seja, uma emenda no Projeto do IPTU alterando a 
referida data de vencimento. Dá-me licença, senhor presidente. Coisa feia, pois o senhor devia 
respeitar o Regimento Interno. O senhor está falando na minha vez. Tenho meu direito 
inalienável de falar aquilo que entender, ou seja, sou correta, podendo a população ser contra 
o que estou falando. Isso é o pressuposto básico da democracia. Se o senhor não sabe, 
aprenda, pois você ainda é jovem. Então, isso é uma forma de enganar a população, mesmo 
porque os carnês já foram distribuídos e quem devia pagar já pagou. Quem se sentiu 
prejudicado se deslocou à prefeitura e resolveu o problema. Questionei na sessão passada 
perguntando para os senhores: “Não perderam o objeto? Continuarão mantendo?” Então, não 
estou nesta Casa para enganar ninguém. Por isso votei contra. Obrigada.” SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de fevereiro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. (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. 


