
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 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 e SÔNIA DE FÁTIMA CAL IDONE 
DOS SANTOS. O Sr. Vice-Presidente em Exercício, comunica aos presentes que o 
Presidente Sr. Paulo Roberto Andrade o informou que chegará durante o transcorrer da 
sessão em seu expediente, portanto comandará os trabalhos até a chegada do titular, e 
assim, 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 : “Boa noite senhor 
presidente, Rádio Clube de Itapira, público presente. Gostaria de cumprimentar a todos 
através da pessoa do Alexandre Alberti que está comemorando seu aniversário na data 
de hoje. O Alexandre é um comerciante do setor de água mineral do município. É uma 
pessoa que se destaca em sua área e um grande jovem líder do PDT, onde com certeza 
trabalhará para o nosso município. Na área política o Alexandre está buscando seu 
espaço e com certeza o mesmo chegará longe. Parabéns pelo seu aniversário, 
Alexandre. Venho à esta tribuna rapidamente para falar em relação à dois assuntos. O 
primeiro é em relação à alegria de ficar sabendo que o Infoseg já está em pleno 
funcionamento na Guarda Municipal. Para quem não sabe o Infoseg é um sistema de 
informações, onde colabora através da consulta dos boletins de ocorrência, mandatos de 
prisão, porte de armas, entre outros. A Guarda Municipal não tinha esse sistema de 
informação. Essa solicitação estava parada em Brasília. Como vereador calcei a cara e 
fui atrás do Deputado Federal Marcelo Ortiz, do PV, onde o mesmo agilizou a 
tramitação do processo na justiça através do Ministro Tarso Genro. Desse modo foi 
aprovado o Infoseg na estância de Brasília para o nosso município. Depois da referida 
aprovação o Infoseg foi encaminhado à São Paulo, onde se encontrava parada na 
Secretaria de Segurança Pública a autorização para que a Guarda Municipal de Itapira 
obtivesse a senha para realizar as consultas. Lembro-me que durante seis ou sete meses 
esse processo burocrático ficou parado na Secretaria de Segurança Pública. Graças a 
Deus os funcionários e os guardas municipais apresentaram todas as documentações 
necessárias. Desse modo foi aprovado pela Secretaria de Segurança a referida senha. 
Então, a Guarda Municipal de nosso município possui esse recurso, onde atualmente a 
polícia Civil e Militar também possuem. Os trabalhos das autoridades serão reforçados 
com o Infoseg. Então, ninguém consegue nada sozinho. É bom destacar o trabalho que a 
parte administrativa da Guarda Municipal realizou, o apoio indiscutível do Deputado 
Federal Marcelo Ortiz e de minha pessoa que atua na área de Segurança de nosso 
município. Outro assunto que gostaria de destacar é que estive no Creci em São Paulo 
para falar com o presidente José Augusto Viana. Na oportunidade busquei materiais que 
forneçam dicas de Segurança para o setor imobiliário de nosso município. Recebi o 
jornal do interior que é publicado em quatro Estados de nossa nação e constatei uma 
matéria onde estou ao lado do presidente Viana. Solicitei da Uvesp um projeto de lei 
para garantir a acessibilidade aos deficientes físicos. É um segmento muito importante, 
pois a vida impõe muitos problemas à essas pessoas. Devemos facilitar a vida dos 
deficientes físicos e como vereadores e agentes públicos precisamos ficar em sintonia 



com a Uvesp. Estou recebendo a assessoria do professor Luis Bagio que foi secretário 
adjunto da Secretaria do Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é uma 
pessoa balizada que está me assessorando. Estive conversando com os vereadores 
Cleber, Carlinhos, Zé Branco e Mauro, responsáveis pelas comissões, e garantiram que 
o projeto será votado no prazo legal. Tenho certeza que os dez vereadores não irão virar 
as costas para os deficientes físicos de nosso município. Atualmente podemos constatar 
com muita alegria o Pedro Boretti como Secretário da Guarda Municipal, onde o 
mesmo garante o acesso aos idosos e deficientes. No centro de nosso município 
podemos constatar áreas prioritárias aos deficientes como também nos velórios. Então, 
as pessoas estão olhando com mais carinho para essas pessoas que merecem todo o 
nosso respeito. Fico muito feliz em participar desse processo e conto mais uma vez com 
o apoio dos dez vereadores. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, 
senhores vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público presente. O tempo é 
escasso, pois apenas alguns vereadores conseguem falar no Pequeno Expediente. O 
vereador Toninho Orcini obteve uma boa idéia. Gostaria de saber se o projeto será 
acatado ou não. É uma idéia democrática sem sombras de dúvidas. Espero que esta Casa 
dê credibilidade ao projeto de autoria do vereador, onde cada vereador terá cinco 
minutos, possibilidade mínima, para explanar no Pequeno Expediente. Muitas coisas 
foram comentadas na semana passada, onde ouvimos o que as pessoas comentam, mas 
não podemos responder. A imprensa noticiou nos jornais como é fácil destruir e acusar 
através de palavras que não devem ser ditas. Quando as coisas mudam ninguém 
agradece ou diz alguma coisa. Gostaria de pedir para a população de Itapira e para a 
imprensa de nosso município para vocês darem uma volta na pista de atletismo e 
constatarem o que foi feito naquela localidade sem, sequer, ter vindo alguma verba 
através do vereador Cleber Borges ou do prefeito. Com o passar dos tempos as coisas se 
encaixam, as verbas chegam, o orçamento se adéqua e conseqüentemente as coisas 
melhoram. Em relação ao bairro de Eleutério todos brigam e pedem isso ou aquilo. 
Todos os brinquedos que se encontram na praça do bairro de Eleutério foram 
reformados. Nos dias atuais as pessoas pedem isso ou aquilo pelo fato da festa de São 
Benedito. Tudo o que é feito nunca estará bom, porque não sobra tempo suficiente para 
acudir todos ao mesmo tempo. Quando alguma coisa está errada, as pessoas falam e 
destroem tudo com as palavras. Quando é feita alguma coisa, ninguém agradece. 
Infelizmente o mundo é assim e a vida também. Isso não aconteceu somente nessa 
administração e sim em outras administrações. Quando é feita alguma coisa boa, as 
pessoas dizem que é obrigação. Quando procuram algum caminho ruim, todos querem 
palpitar e destruir as coisas com as palavras, mas na verdade ninguém se une para 
melhorar as coisas. Não é falado mais nada em relação à pista de atletismo, sendo que a 
mesma sofreu reforma nos banheiros e em outros lugares. Tudo o que era necessário ser 
feito, foi feito. Existe um programa na Prefeitura Municipal em relação à reestruturação 
de todos os parques de nosso município. Ninguém acredita o que vou dizer, mas houve 
a troca de todos os bancos de um determinado parque de diversão situado no Assad 
Alcici ou Jardim Galego, não tenho muita certeza, sendo que no dia seguinte não havia 
na localidade nem o poste de iluminação. Tiraram e roubaram tudo. Existem tampas de 
concreto encarregadas de proteger determinada fiação nas imediações do bairro do 
Jardim Galego, onde algumas pessoas da localidade conseguiram fazer um buraco de 
um metro e meio para roubarem mais de 200 metros de fio que estavam submersos. Isso 
é feito no período da noite em cerca de apenas uma hora. Infelizmente não tem como 



fiscalizar. Futuramente devemos arrumar as coisas que estão deterioradas e estragadas. 
Quem passou nas imediações da Avenida dos Italianos constatou que foram trocados 
cerca de seis ou sete bancos, mas quando passei no período da noite de um determinado 
dia vi que havia cinco ou seis bancos caídos devido à ponta pés que determinadas 
pessoas deram. Somente faltou que as pessoas jogassem os referidos bancos no rio. 
Acredito que a administração tem a obrigação de arrumar e todos devem criticar, mas 
enquanto o povo não possuir educação, nada será melhorado rapidamente. Um exemplo 
seria em relação aos rios do Estado de São Paulo, onde as pessoas jogam garrafas de 
plásticos, sofás, máquinas de lavar roupa, dentre outras coisas. Futuramente as pessoas 
culpam quem? Culpam os políticos e ainda dizem que os mesmos não tomaram conta. 
Como que se cuida de um município como a cidade de São Paulo, onde as pessoas 
jogam até mesmo carrocerias de caminhão dentro dos rios? É brincadeira. Com isso 
chegará um determinado momento em que o rio não terá condições de fluir 
normalmente. Olhem o que aconteceu em todas as cidades da região, ou seja, Bragança, 
Serra Negra e Amparo. Em nosso município, graças a Deus, não houve nenhuma casa 
inundada pelas chuvas. Nos últimos anos sempre aconteceu esse fato. Ninguém 
comentou nada em relação a esse fato. Houve chuvas fortes, mas, graças a Deus, a 
manutenção de todos os córregos que passam por nosso município foi realizada. 
Acredito que por esse motivo não aconteceu coisa pior. Somente gostaria de dizer e 
deixar bem claro para a imprensa de nosso município que procuramos o caminho da 
democracia e não é fácil conciliarmos as coisas. Muitas coisas estão acontecendo nesta 
Casa de Leis, onde dizem que não gostariam de conversar, mas sempre jogam a culpa 
em outras pessoas. Realmente falta muito diálogo entre os vereadores dessa legislatura, 
sendo que as coisas estão de mal à pior. Estive presente nesta Casa na segunda-feira e o 
Elias me informou que a reunião das Comissões será realizada separadamente, porque 
dois vereadores não querem se reunir juntamente com outros vereadores. Todos os 
vereadores discutem em relação aos projetos que chegam à esta Casa, mas todos 
chegam à um consenso. Muitas vezes foram chamados representantes de várias 
entidades para darem exemplos e explicações para todos os vereadores. Vejam a que 
ponto chegamos. Atualmente os representantes das comissões não podem se reunir. Será 
cada um por si e Deus para todos. Então, gostaria de deixar bem claro que isso não 
partiu da situação, onde representa o prefeito Toninho Bellini. Gostaria de deixar bem 
claro que é mais um exemplo de falta de democracia, onde muita coisa acontecerá. 
Aconteceu isso por falta de experiência de alguns vereadores, por orgulho e pelo fato de 
que algumas pessoas não sabem discutir democraticamente. Em minha opinião, isso 
seria uma ditadura. Em minha opinião, falar alto, esbravejar-se, gritar e discutir faz 
parte da vida de qualquer ser humano dentro de suas casas, ruas ou trabalho. As pessoas 
discutem para chegarem à um consenso e para que as coisas melhorem. O pessoal da 
oposição conseguiu a maioria em todas as comissões e atualmente, além disso, 
elaborarão os pareceres, sendo que não gostariam da presença de todos os membros da 
comissão de Finanças e Orçamento. Alguns integrantes das comissões irão se reunirem 
apartados, pois os mesmos possuem a maioria e podem fazer o que bem entender. 
Gostaria de deixar bem claro que sou contra em relação à isso. Esse fato nunca 
aconteceu em todo o tempo de existência desta Casa. Não adiantará alguns vereadores 
dizerem que é pelo fato disso ou aquilo. É um ato antidemocrático de 
irresponsabilidade. As pessoas devem discutir os assuntos. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO : “Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 



imprensa, ouvintes da Rádio Clube. Discordo com algumas coisas que o nobre vereador 
Mino disse. Faço parte das comissões e em todas as reuniões estou presente. Faltei da 
reunião que se realizou na sexta-feira pelo fato de uma viagem que realizei. Podem ter 
certeza que a minha pessoa se reuniria com qualquer vereador nesta Casa. Não faço 
diferença com nenhum vereador. Vou discutir e conversar em relação aos projetos. Em 
minha opinião, não é necessário que os vereadores se reúnam separadamente. Isso não 
acontecerá. Possuímos algumas divergências políticas, mas estou nesta Casa para 
dialogar com todos os vereadores. Não tenho certeza se votarei contra ou favorável, mas 
conversarei com todos os vereadores. Gostaria de dizer que fiquei feliz em receber uma 
notícia. Alguns vereadores elaboraram alguns pedidos para o deputado Barros Munhoz 
no dia em que o mesmo visitou o nosso município quando estava empossado como 
governador do Estado. Hoje o deputado assinou alguns convênios. Um desses pedidos é 
em relação à Avenida Mario Covas, pois a situação dessa localidade é ruim. Então, o 
convênio foi assinado e a Rua José Artur Miranda também será atendida. São duas ruas 
que serão atendidas através do referido convênio. O convênio foi assinado hoje e caso 
não me engane a verba já está depositada na conta do responsável pela realização dos 
serviços. Fiquei muito feliz com essa notícia. O povo vem cobrando a muito tempo em 
relação a Avenida Mario Covas. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: “Mas 
quando a Avenida Mario Covas será atendida?” O pedido foi feito e não depende 
somente dos vereadores, mas graças ao trabalho do deputado o pedido foi atendido. 
Então, devemos agradecer. Gostaria de agradecer a Juliana que está presente nesta Casa. 
A Juliana começou a jogar bola no bairro do Rio Manso, onde ficou hospedada no time 
daquela localidade. Para a nossa alegria a Juliana caminhou muito. Então, gostaria de 
parabenizá-la, pois você receberá uma homenagem nesta Casa. Fico feliz também, 
Juliana, porque você ficou bastante tempo hospedada no bairro do Rio Manso. Parabéns 
e continue caminhando, pois você ainda é nova e possui um futuro brilhante. Outro 
assunto é que conversei com o deputado ontem e o mesmo garantiu que o bairro do Rio 
Manso também será asfaltado. Então, os moradores dessa localidade não ficarão na 
mão, pois estamos cobrando dia e noite. O deputado disse que quatro quilômetros de 
asfalto já está garantido. O deputado está trabalhando cada vez mais para conseguir 
mais pavimentação dos asfaltos de nosso município. O mesmo garantiu que pelo menos 
quatro quilômetros já é garantido. Isso nos tranqüiliza, pois o asfalto do bairro da 
Roseira já foi concluído. Acredito que somente falta a sinalização do asfalto. As pessoas 
que moram do outro lado do rio estão cobrando, principalmente a minha pessoa. 
Atualmente para darmos a volta pelo bairro da Roseira é necessário andar quase nove 
quilômetros. Vale a pena realizar essa volta, pois o asfalto é muito bom. Seria isso que 
gostaria de agradecer e espero que a administração continue socorrendo as estradas. 
Acredito que estão socorrendo atualmente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 
Alberto Sartori:  Com referência às comissões, como foi citada anteriormente, posso 
afirmar que não está escrito na lei que as mesmas devem se reunirem juntas. Por esse 
motivo que são comissões. As comissões são reunidas com seus membros 
separadamente. Não é obrigatório os integrantes das comissões se reunirem juntamente. 
Quando for necessário chamar algum representante de alguma entidade ou até mesmo 
do poder público, com certeza será chamado para que seja sanado as dúvidas e 
controvérsias. Então, não existe uma obrigatoriedade dos integrantes das comissões se 
reunirem juntamente. As comissões julgaram por bem que a mesma deve se reunir 
separadamente das demais. Acredito que não causará nenhum problema à ninguém, 
porque estamos nesta Casa não para causar prejuízos para qualquer cidadão de nossa 



cidade. Estamos nesta Casa para promover o que é direito do povo. Também gostaria de 
dizer, como o senhor tocou no assunto da pavimentação da Avenida Mario Covas, que 
isso é muito bom e estamos muito felizes com essa notícia, porque no dia em que 
estivemos presentes no Palácio do Governo pedi para o deputado Barros Munhoz que 
asfaltasse a referida localidade. Os moradores do bairro do Istor Luppi estão pedindo há 
muito tempo, haja vista que está presente no plenário desta Casa um represente da 
referida localidade. A população do referido local sofre com a via não pavimentada, 
porque o acesso ao bairro se torna deficitário. Em relação à Rua José Artur Miranda, 
responsável em garantir o acesso a outros bairros, será de grande valia para os 
moradores da localidade. Mais uma vez gostaria de agradecer o deputado, pois atendeu 
de imediato a nossa reivindicação. Com certeza faremos novas reivindicações ao 
deputado. Obrigado pelo aparte, nobre vereador... Continuando o orador: Gostaria de 
falar somente isso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: É 
importante recebermos essa notícia. Gostaria de parabenizá-los se vocês conseguiram o 
asfalto. Gostaria de deixar bem claro que como a patrol foi conseguida dentre outras 
máquinas, tudo que é feito através do Estado é necessário haver uma contrapartida por 
parte da Prefeitura Municipal, onde a mesma participa através da disponibilização de 
um determinado valor. Então, é importante que não esqueçam, pois dizem que o prefeito 
Toninho Bellini não aceita nada que venha através do deputado. Gostaria de deixar bem 
claro que as reivindicações devem ser atendidas, pois se a Prefeitura garantir a contra 
partida, conseqüentemente, conseguiremos asfaltar o nosso município inteiro. É muito 
importante lembrar que ninguém está nesta Casa para não aceitar dinheiro do Estado. 
Ninguém ficou louco para não aceitar dinheiro ou colaborar com aquilo que está sendo 
conquistado para o nosso município. Então, se o senhor fez a referida reivindicação, 
parabéns. Desejo-lhe que consiga mais verbas, pois é isso que gostaríamos de apoiar. 
Tenho certeza que o prefeito Toninho Bellini não está louco para ficar rejeitando 
dinheiro do Estado. Muito obrigado... Continuando o orador: É isso que queremos, ou 
seja, queremos fazer alguma coisa. Para se conseguir alguma coisa devemos juntar o útil 
ao agradável... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  Uma das 
primeiras indicações que apresentei nesta Casa foi em relação ao asfalto da Avenida 
Mario Covas e às calçadas da mesma. Estamos preocupados com os moradores do 
bairro do Istor Luppi. Estamos reunidos nesta Casa para resolvermos essa questão. 
Então, o senhor está de parabéns... Continuando o orador: Fiz vários requerimentos, 
senhor presidente, nos últimos quatro anos. Se alguém solicitar, senhor presidente, pode 
constatar que esta Casa possui um requerimento de cada ano que passou solicitando a 
pavimentação do bairro do Istor Luppi. Seja em relação à qualquer região, devemos 
colaborar através de requerimentos. Não importa de onde vem a ajuda e sim que seja 
sanado os problemas. Muito obrigado à todos.” Não havendo mais nenhum Vereador 
inscrito para fazer uso da palavra no 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 8ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 23 de Março de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita 
ao primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. 
2º) Projeto de Resolução nº. 002/2010.- Em que o Sr. Todos Os Senhores Vereadores 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o § 1º do Art. 



75 da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 
Municipal. DESPACHO: À MESA DA CÂMARA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não 
havendo mais Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 
3º) Projeto de Lei nº. 0040/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo 
firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os 
projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício.4º) Projeto de Lei nº. 0041/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 
Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de 
recursos para os projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 0042/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com entidades 
comunitárias, confessionais e filantrópicas do Município, para repasse de verbas do 
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Projeto de Lei nº. 0043/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Altera a área descrita na Lei 4.501/09, alterada pela Lei 4.505/09, objeto de 
desafetação e doação ao SESI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0044/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 
Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de 
recursos para os projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos de Lei, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício, passa à leitura dos Pareceres. 8º)PARECER nº. 
46/2010.- À BIOGRAFIA DO ILUSTRE EMPRESÁRIO PAULO ANTONIO SKAF. 
RELATOR : MÁRIO DA FONSECA. DATA : 29/03/2010. A Comissão de Ética, que a 
este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do 
renomado empresário PAULO ANTONIO SKAF, apresentado nesta Comissão pelo 
nobre vereador Luis Hermínio Nicolai, com a finalidade de apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 02/2010, concedendo o Título de Cidadão Itapirense ao ilustre 
homenageado. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a 
viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, 
pelos destacáveis serviços prestados ao Município Itapirense pelo homenageado, na 
condição de Presidente da FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da 
CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, na Presidência do SESI-SP - 
Serviço Social da Indústria e do SENAI _ SP - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. O senhor Paulo Antonio Skaf, nasceu na cidade de São Paulo, no dia 07 de 
agosto de 1955. Casado com a senhora Luzia Helena Junqueira Pamplona de Menezes 
Skaf, é pai de cinco filhos: Paulo, André, Rafhael, Gabriel e Antoine. O senhor Paulo 



Skaf faz juz a homenagem indicada, por tudo que fez e está fazendo pelo Município de 
Itapira, sendo-lhe de inteira justiça a concessão do Título de Cidadão Itapirense. Seu 
currículum que fica fazendo parte do presente processo, o credência a receber a 
homenagem proposta. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 
Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2010. É este o 
Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 
02/2010. Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao Ilustríssimo 
empresário Paulo Antonio Skaf. Autor: Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) PARECER nº. 
47/2010.- Ao Projeto de Lei nº 137/2009. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
26/03/2010. A Comissão de Justiça e Redação, que a este subscreve, instada que foi a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 137/2009, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
que "Proíbe a Instalação de Bancas e a Comercialização de Fogos de Artifício no 
Município de Itapira", após minudentes e acurados estudos, inclusive consultando o 
jurídico da Casa e o órgão de assessoria EDITORA NDJ - a qual a Câmara Municipal é 
associada, opina pelo ARQUIVAMENTO da propositura pelas razões a seguir expostas: 
Conforme extraído do Parecer da NDJ, o Projeto de Lei, de iniciativa do Prefeito 
Municipal, que proíbe a instalação de bancas de fogos de artifícios no Município, 
simplesmente por proibir, é afrontoso ao princípio constitucional da livre iniciativa, 
consagrado pelo art. 170, que assegura "a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei". Todavia, é importante esclarecer que tal direito de exercício de 
qualquer atividade econômica, que se traduz no princípio da livre iniciativa, não é 
ilimitado, vez que deverá ser entendido à luz dos direitos que assegurem a segurança e o 
bem-estar da coletividade. Isto quer dizer, que ao contrário de proibir esse tipo de 
atividade comercial, o Chefe do Poder Executivo tem total liberdade constitucional para 
regulamentá-la, inserindo no bojo da lei, todas as medidas de segurança, local 
apropriado para instalação, forma de armazenamento do material, etc.. O que não se 
admite, sob pena de afrontar os preceitos constitucionais e legais, é a proibição tão 
somente da atividade comercial. Pelo Arquivamento, pois. É este o parecer. A seguir, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o Parecer 47/2010, que solicita o 
arquivamento do Projeto de Lei nº 37/2010, momento que os vereadores Luis Hermínio 
Nicolai, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Luis Henrique Ferrarini e Mario da 
Fonseca, se manifestam contrários a matéria e os vereadores Antonio Orcini, Décio da 
Rocha Carvalho, Mauro Antonio Moreno e Cleber Borges, se manifestam favoráveis. 
Isto feito, o Sr. Vice-Presidente em Exercício se manifesta favorável ao arquivamento, 
uma vez que ouve empate na votação, ficando portanto aprovado o Parecer nº 47/2010 
por 5 votos a 4. DESPACHO: ARQUIVADO O PROJETO DE LEI Nº 37/2010. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº. 48/2010.- À BIOGRAFIA DO 
CIDADÃO DORVALINO COLLA. RELATOR : MAURO ANTONIO MORENO. 
DATA : 26/03/2010. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 
encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do estimado cidadão DORVALINO 
COLLA, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Décio da Rocha Carvalho, 
com objetivo de denominar-se uma via pública do novo loteamento habitacional ao lado 
do loteamento Bráz Cavenaghi, com o nome do homenageado, é de parecer favorável, 
pois trata-se de um cidadão de idade avançada, que em toda sua vida, pautou pela 



honestidade e pelo trabalho, não havendo nada que desabone seu honroso nome. 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 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 11º) PARECER nº. 49/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
048/2009 e Substitutivo nº 01/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 26/03/2010. 
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 048/2009, e ao Substitutivo nº 
01/2010, ambos de autoria dos vereadores Antonio Orcini e Décio da Rocha Carvalho, 
que "Denomina Conjunto Habitacional recentemente implantado na Avenida Getúlio 
Vargas, ao lado do Conjunto Habitacional Bráz Cavenaghi", são de parecer favorável, 
eis que inexiste entrave de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. 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 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) PARECER nº. 50/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 034/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 26/03/2010. 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 034/2010,de autoria do Senhor 
Prefeito Municipal, que "Autoriza firmar convênio com a Unidade de Terapia & 
Desenvolvimento Infantil S/S Ltda. - Vida Ativa, objetivando concessão de subvenção 
econômica", são de parecer favorável, eis que inexiste entrave de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 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 30 
de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) 
PARECER nº. 51/2010.- Ao Projeto de Lei nº 035/2010. RELATOR: Luis Hermínio 
Nicolai. DATA: 26/03/2010. 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 035/2010,de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que "Autoriza a 
concessão de ajuda de custo para a Festa de São Benedito", são de parecer favorável, eis 
que inexiste entrave de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. No mérito, opinam pela aprovação, pois é louvável a atitude do Poder 
Executivo conceder ajuda de custo para a nossa tradicional Festa de São Benedito, cujo 
evento traz para nossa cidade milhares de visitantes de todo o estado de São Paulo. Pela 
aprovação, pois. 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 30 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 52/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
036/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 26/03/2010. 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 036/2010,de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que 
"Autoriza a doação de imóvel para a entidade Jovem Em Ação Conquistando Seu 
Espaço, e dá outras providências", são de parecer favorável, eis que inexiste entrave de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. No mérito, opinam 
pela aprovação, pois é louvável a atitude do Poder Executivo doar para entidade Jovem 
em Ação um imóvel do Município para a construção de sua Sede Social, pois trata-se de 
uma instituição composta de Diretores sérios e compromissados com o bem estar e 
educação de nossos jovens, direcionando-os à iniciativa do trabalho. Pela aprovação, 
pois. 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 30 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Raphaela Carrozzo Scárdua. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Rosinha Pinto. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0063/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Pereira Job. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Nivaldo Aparecido Pança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0065/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Scoton. Autoria. 
Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março 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. 20º) Requerimento nº. 0047/2010.- Voto de 
Congratulação com a atleta itapirense Juliana Cardoso pela convocação e participação 
na seleção Brasileira de Futebol feminino, campeã Sul-Americano sub 20. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 0048/2010.- Voto de 
Congratulação com a direção da Aipa (Associação Itapirense de Preparo ao 
Adolescente) e seus alunos da nova turma que realizaram ações de cidadania no centro 
da cidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 



Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento nº. 0049/2010.- 
Congratulação com o Padre Carlos Roberto Panassolo pelos seus 9 anos de sacerdócio. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento nº. 0050/2010.- 
Congratulação com o jovem Silvio Mistro Neto pela sua graduação em medicina na 
Unicamp. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 0051/2010.- 
Congratulação com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
Cristina Helena Gomes, e com toda sua equipe pela realização do 1º Fórum Municipal 
de Violência Doméstica Contra a Mulher. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) 
Requerimento nº. 0052/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso 
XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a atual situação do estudo 
enviado ao Executivo pela Acei para solucionar o problema da Zona Azul em Itapira. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Indicação nº. 0095/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito realizar estudo para implantação de uma escola entre os bairros Braz Cavenaghi 
e o novo conjunto habitacional daquela localidade. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) 
Indicação nº. 0096/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria de Esportes 
realizar estudos objetivando a realização do evento denominado Bola e Viola, nos 
bairros rurais e localidades que tenham times de futebol ativos. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Indicação nº. 0097/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito realizar estudos objetivando a implantação de aulas de ginástica laboral nos 
departamentos da Prefeitura. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Indicação nº. 
0098/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária pelo 
serviço de coleta de lixo na cidade, a Sanepav, reivindicando a implantação de coleta 
seletiva de lixo em Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 30º) 
Indicação nº. 0099/2010.- Sugere que a municipalidade estimule a construção de 
rampas de acesso para portadores de necessidades especiais e também implante 
sinalização para cegos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 00100/2010.- 



Sugere ao Sr. Prefeito que efetue a compra de novos transmissores de televisão para os 
bairros rurais de Eleutério e Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) 
Indicação nº. 00101/2010.- Sugere recuperação do piso da Praça Bernardino de 
Campos com as pedras já existentes no local (pedras portuguesas). Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 33º) Indicação nº. 00102/2010.- Sugere construção de calçadão nos dois 
lados da Avenida João Brandão Júnior no Jardim Camburiú. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 34º) Indicação nº. 00103/2010.- Sugere construção de pequena arquibancada 
no local utilizado para realização de provas práticas destinadas a concessão da Carteira 
Nacional de Habilitação Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00104/2010.- 
Sugere implantação de sistema de iluminação artística e de segurança no Viaduto 
Tiradentes. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 00105/2010.- Sugere 
construção de calçada na área interna da FEPASA; no espaço que separa o paredão ali 
existente e o antigo leito da ferrovia; na extensão do pontilhão até o entroncamento das 
ruas 24 de Outubro e Padre Ferraz; e alargamento da pista de rolamento da avenida Rio 
Branco naquele pequeno trecho. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 
00106/2010.- Sugere reforma no banheiro público existente no interno do Parque Juca 
Mulato, assim como determinar maior segurança no local Autoria. Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 38º) Indicação nº. 00107/2010.- Sugere estudo para que se implante uma 
instituição de ensino no Hotel Fazenda Esperança. Autoria. Toninho Orcini. 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 30 de março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. A seguir, esgotadas as indicações e o Sr. 
Vice-Presidente, verificando a presença do Sr. Presidente no recinto da Câmara o 
convida a assumir a presidência para dar continuidade aos trabalhos. 39º) Poder 
Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Ofício nº 0834-A/2010.- 
Envia cópia do v. Acórdão prolatado nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
de Lei. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 
Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 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 Substitutivo nº 01/2010 ao Projeto de Lei nº 
0048/2009.- Denomina Conjunto Habitacional recentemente implantado na Avenida 



Getúlio Vargas, ao lado do Conjunto Habitacional Bráz Cavenaghi. Autoria: Toninho 
Orcini. Décio da Rocha Carvalho Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Substitutivo nº 01/2010 ao 
Projeto de Lei nº 048/2009. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, o 
vereador Mario da Fonseca, pela ordem, requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja encaminhada ao processo de segunda votação dispensados 
os interstícios legais e regimentais. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda 
votação o Substitutivo nº 01/2010 ao Projeto de Lei nº 048/2009. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O SUBSTITUTIVO Nº 01/2010 AO 
PROJETO DE LEI 48/2009 EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕ ES POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0034/2010.- 
Autoriza firmar convênio com a Unidade de Terapia & Desenvolvimento Infantil S/S 
Ltda. - Vida Ativa, objetivando concessão de subvenção econômica. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 034/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 034/2010 EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0035/2010.- Autoriza a concessão de ajuda de custo para a Festa de 
São Benedito. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
035/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 
LEI 035/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0036/2010.- Autoriza a doação de imóvel para 
a entidade Jovem Em Ação Conquistando Seu Espaço, e dá outras providências, 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 036/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 
036/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 038/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 039/2010. Aprovado menos um voto da Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Embora a Fatec seja importante para o município de 
Mogi Mirim, não posso esquecer da pessoa que é a figura do Carlos Nelson, onde 
conheço o mesmo por uma longa data, pois não concordo com o tipo de política que o 



mesmo faz. Portanto, por esse motivo votei contrário.” DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 040/2010. Aprovado menos 
um voto da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “A minha 
justificativa é exatamente a mesma, pois somente muda o nome dos personagens. Por 
esse motivo que votei contrário.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Requerimento nº. 041/2010. Aprovado menos um voto da Vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto à Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Em relação à esse requerimento 
somente não justificarei por uma questão ética. Muito obrigada.” DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 
março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0052/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso 
XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a atual situação do estudo 
enviado ao Executivo pela Acei para solucionar o problema da Zona Azul em Itapira. 
Autoria: Paulo Roberto Andrade. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO 
DA FONSECA: “Senhor presidente, nobres vereadores, representantes da imprensa, 
público presente, boa noite. Pedi para esse requerimento vir à Ordem do Dia de hoje 
para que possamos discuti-lo. Em meu entendimento esse requerimento não faz sentido. 
Por que não faz sentido? Porque o senhor prefeito já enviou à esta Casa de Leis um 
projeto de lei regulamentando a questão da zona azul, onde o mesmo pedia uma 
autorização para fazer a concessão do serviço, uma vez que todos os municípios que 
possuem zona azul eficiente e que prestam um bom serviço, fizeram a concessão. O 
município de Amparo está fazendo a concessão. Não obstante à isso o projeto veio, foi 
lido e encaminhado às comissões. Nas comissões foi apresentando um substitutivo pelos 
vereadores da oposição. Não tenho certeza se foi apresentado por todos os vereadores da 
oposição, mas foi apresentado, onde se proíbe a concessão dos serviços de zona azul, ou 
seja, pede-se que o município assuma o serviço. Passado algum tempo, a Associação 
Comercial encaminhou, não somente ao prefeito, mas à todos os vereadores desta Casa, 
um projeto que refere-se à esse requerimento onde o município assumiria a zona azul. O 
projeto apresentou uma planilha de gastos, despesas, o que seria necessário e quais as 
áreas determinadas. A questão da zona azul não pertence ao Executivo, pois a questão 
se encontra nesta Casa. Os vereadores que são responsáveis em decidir se irá fazer a 
concessão ou não. Por esse motivo entendo que esse requerimento não tem razão de ser. 
Caso não seja retirado, votarei contra. Então, vamos discutir o substitutivo. Vamos 
conceder ou não? Vamos passar a responsabilidade para as entidades? Tudo bem. Então, 
vamos passar às entidades, mas não se esqueçam que para passar às entidades é somente 



através de concessão. Se proibirmos a concessão, a entidade não poderá assumir. Não 
pode ser uma entidade escolhida por esta Casa e pelo prefeito, pois é necessário fazer 
licitação. Então, não vou entrar no mérito da questão, pois possuímos um substitutivo e 
gostaria de reservar meus principais argumentos para quando o substitutivo vier à esta 
Casa. Desde já gostaria de dizer que em meu entender não há razão do referido 
requerimento, uma vez que o projeto está nesta Casa e os vereadores que devem decidir 
essa questão. Obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
PAULO ROBERTO ANDRADE: “Mais uma vez gostaria de desejar boa noite à 
todos. Não somos contra a zona azul e sim contra a venda do território itapirense para 
terceiros que não sejam de nosso município. O assunto que discuti com o presidente da 
Associação Comercial, senhor Paganini, é referente a contratação de doze pessoas pela 
Prefeitura Municipal, onde seria o pessoal do Jovem Ação, pois possuímos uma grande 
quantidade de indivíduos sem trabalho, que resolveria os problemas referente à zona 
azul e entraria cerca de R$ 30.000,00 por mês aos cofres públicos. Somos contra a 
concessão inicial, porque iriam terceirizar um grupo não itapirense, onde seria mais uma 
determinada quantidade do dinheiro de nosso município destinado para fora de nosso 
território e que indiretamente prejudicaria o próprio comércio de nossa cidade. Isso 
acarretaria em menos emprego e mais dinheiro indo embora. Sabemos que em relação a 
Sanepav é cerca de R$ 400.000,00 por mês que saem de nosso município e deixa de 
privilegiar o comércio itapirense. Não somos contra a zona azul. Por um acaso estive na 
relojoaria do Zózimo e o mesmo estava reclamando em relação a bagunça da atual 
conjuntura da zona azul. Atualmente se uma determinada loja conter doze funcionários 
e os mesmos possuírem um veículo, conseqüentemente, doze veículos irão parar de 
qualquer forma, impedindo a circulação de clientes e fregueses na rua principal de 
Itapira, onde prejudicaria o comércio local. Quando alguns estacionamentos de veículos 
decidem lavar seus carros, os mesmos deixam todos na rua usando as referidas vagas 
que envolvem o comércio central itapirense e que, conseqüentemente, prejudica o 
comércio. Então, gostaria de solicitar que a nossa bancada vote favorável ao 
requerimento para que pelo menos haja alguma resposta da Prefeitura Municipal em 
relação à esse fato. Houve um estudo e realmente é viável. Seria uma maneira de 
regulamentarmos o problema da zona azul de Itapira, onde geraria emprego para a 
população itapirense e, conseqüentemente, o dinheiro envolvendo a zona azul ficaria em 
nosso município. O valor seria em torno de R$ 30.000,00 por mês ou R$ 360.000,00 por 
ano que deixaria de circular em nosso município em função da referida terceirização 
que fomos contra no ano passado. Por esse motivo peço aos pares que votem favorável 
à esse requerimento. Muito obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, 
imprensa, público presente, boa noite. Esse projeto está tramitando há muito tempo 
nesta Casa. Muitas pessoas já conversaram com o Paganini, mas nada foi resolvido. 
Acredito que o nobre vereador foi bem claro. O projeto não depende da Prefeitura 
Municipal e sim de todos os vereadores. Fui procurado umas cinco ou seis vezes por 
várias guardinhas alegando que eram maltratadas e agredidas nas ruas pelas pessoas. 
Existem processos tramitando na justiça contra calúnias feitas às essas moças. O que 
acontece? Comentei há algum tempo atrás que quem sair em um dia de movimento não 
encontrará problemas somente na Praça Bernardino de Campos. Se as pessoas se 
deslocarem à Avenida Virgolino de Oliveira ou em volta do Mercado Municipal, 
constatarão que não há lugares para estacionar. Em dia de pagamento não adianta fazer 
nada, pois não há lugar para estacionar o veículo. Não será oito ou dez funcionários que 



darão conta do recado, até pelo fato de que ficará novamente um serviço deficitário, 
onde não dará para atender a população totalmente. Alguns seriam privilegiados e 
ficaria um fato pessoal como sempre foi. Nada impede que um contrato feito com 
determinada empresa seja feita alguma coisa que beneficie a Prefeitura Municipal... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Quando o projeto chegou à esta 
Casa foi feita uma emenda pelo vereador Carlinhos Sartori onde destinava uma 
determinada porcentagem do que a empresa arrecadava à UIPA, para o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente e para a Casa Transitória. Então, esse dinheiro 
não iria embora. Quem disse que seria uma empresa de outro município que ganharia a 
licitação? É uma licitação onde pode ser uma determinada empresa de nosso município 
que poderá ganhar. Sei que participarão vários empresários de nosso município... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Votaremos favoráveis desde que 
seja uma empresa itapirense... Continuando o orador: Na época busquei conhecimento 
através dos municípios de Araras, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Os robôs eletrônicos são 
controlados através de um sistema via satélite. Há uma central de recebimento por 
telefonia. De alguma forma um indivíduo pára no local e encosta no sistema. A partir 
desse momento inicia-se a contagem do tempo do indivíduo, ou seja, o mesmo pagará 
somente o tempo em que prevalecer no local. São valores determinados. O pagamento é 
feito como uma passagem livre de um pedágio. Fui verificar como era realizado esse 
tipo de serviço no município de Mogi Mirim e realmente funciona. Quanto mais tempo 
que uma determinada pessoa prevalece no local, conseqüentemente, a mesma paga 
ainda mais. Com isso obrigará as pessoas a saírem do local o quanto antes. É uma nova 
tecnologia que está sendo implantada. Foi feito um levantamento do número de carros 
em nosso município e resultou-se em valor absurdo. São cerca de 30 mil veículos que 
transitam por nosso município, fora os veículos de outros municípios. Então, não estou 
aqui para criticar o requerimento do presidente. Estou dizendo que esse assunto não está 
mais na mão do prefeito. O projeto já está nesta Casa e precisa somente ser resolvido. 
Continuo afirmando que não estamos falando a mesma língua. As comissões não 
poderão ser reunir juntas. Cada um resolverá do modo que quiser. Futuramente mandam 
recados de um para o outro. Acredito que o presidente não sabe o que está acontecendo, 
pois o mesmo chegou mais tarde devido aos seus compromissos. Há pessoas que não 
querem se reunir com todos os membros das comissões, senhor presidente, pois querem 
resolver as coisas sozinhos. Não tem como discutir um assunto como esse. Quando 
resolvemos alguma coisa os integrantes das comissões dizem que não querem fazer. 
Não será desse modo que as coisas serão resolvidas. O Paganini já esteve nesta Casa 
duas vezes e deixou a nosso critério. Ele não quer tomar partido político de nenhum 
lado, ou seja, o mesmo quis isentar-se disso. Então, não adianta mandar o requerimento 
para o prefeito se o projeto encontra-se nesta Casa. Se for o caso, devemos criar 
emendas para resolver o problema. Não acredito que oito ou dez funcionários de Itapira 
resolverão o problema de nosso município. Se for implantado cerca de 100 robôs em 
nosso município, acredito que o valor não passará de R$ 2.000.000,00. Não tem como a 
Prefeitura gastar esse valor. Como que gastaremos R$ 2.000.000,00 para somente 
empregar dez funcionários. Quando que esse dinheiro seria retornado para a prefeitura. 
Esses R$ 30.000,00 voltarão somente depois de trinta anos à Prefeitura Municipal. 
Então, acredito que não resolveria o nosso problema. Existe uma tecnologia e uma 
empresa responsável por isso. As pessoas são obrigadas a manter o funcionamento dos 
equipamentos e não haverá o contato pessoal. As pessoas não falarão o seguinte: 
“Maluco, passou somente cinco minutos. Vai multar sua mãe ou seu pai.” As pessoas 



gostam de ofender a si próprias. É isso o que está acontecendo. Não adianta querermos 
falar que resolverá isso ou aquilo. Se uma empresa itapirense ou de outro município 
ganhar, deve haver o retorno dos benefícios. A idéia do vereador Carlinhos é muito boa, 
pois todos estão dizendo que a UIPA não tem dinheiro, apesar de a Prefeitura Municipal 
repassar cerca de R$ 6.000,00 por mês. Todos sabem que nunca ninguém repassou 
algum valor à UIPA. O Carlinhos direcionou dinheiro para a UIPA. Acredito que 
resolverá um grande problema de nosso município colaborando com a proteção dos 
animais. A entidade que o Carlinhos referiu-se aceitou de imediato a emenda. Depois 
disso falaram que não dava mais certo. Desse modo não chegaremos a nenhum acordo, 
pois há três vereadores dizendo uma coisa e outros três falando outra. Não está havendo 
entendimento entre eles e não são os integrantes da situação que estão segurando o 
projeto. O meu parecer e modo de pensar é que seria um serviço super eficiente, onde 
tranqüilizaria toda a população. Será evitado o confronto pessoal entre as pessoas e não 
interessará se as pessoas vierem de outros municípios, pois terão que pagar. Vamos ver 
aonde chegará a situação do trânsito de nosso município, pois não haverá condições de 
tráfego futuramente. Ninguém pode desapropriar uma rua como a José Bonifácio. 
Quanto que a Prefeitura Municipal deveria desembolsar para desapropriar cerca de 
trinta ou quarenta casas para somente haver condições de aumentar uma determinada 
avenida. Como que a Avenida Rio Branco seria desapropriada? Acredito que está 
faltando diálogo. Devemos resolver esse problema entre os vereadores. Não sei se 
alguém percebeu que a Praça Bernardino de Campos está um sossego. Não estão 
cobrando e ninguém reclama. Salvem-se quem puder, porque as pessoas não estão 
sendo cobradas e desse modo as mesmas permanecem o tempo que quiserem nas 
referidas vagas. Há quase setenta dias que os agentes de trânsito foram retirados das 
ruas, onde não constatamos mais nenhum problema de trânsito. Ninguém brigou ou 
maltratou alguém. Ninguém se deslocou até o departamento de trânsito para reclamar 
em relação à alguma multa. Existe uma pessoa, não citarei seu nome, onde a mesma 
levou quatro multas em quatro dias diferentes. Obrigado e boa noite à todos.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO: “O nosso 
presidente Paulo me passou o faturamento aproximado mensal. O valor que estaria 
sendo deixado de arrecadar aos cofres públicos é de R$ 82.000,00 por mês... Aparte 
concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Essa estimativa foi 
feita baseada em que fato? Esse valor não era o valor recebido pelas guardinhas como o 
vereador Mino disse. A minha pergunta seria como que essa estimativa chegou à esse 
valor? Por quê? Qual tipo de cobrança que foi realizado para chegar a esse valor?... 
Continuando o orador: Segundo o que consta no ofício, foi feito um estudo que segue 
na forma de projeto. O referido estudo foi realizado para cooperar com Executivo e o 
Legislativo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Da mesma 
forma que houve o estudo em relação à expansão da zona azul na época, também houve 
um estudo que constatou como seria o faturamento das áreas atuais e as que seriam 
expandidas... Continuando o orador: Cinqüenta por cento das vagas ocupadas 
resultaria em torno de R$ 41.000,00 por mês. As vagas chegariam em torno de 400, 
onde seria cobrado o valor de R$ 1,00 a hora. Resultaria em torno de R$ 400,00 a hora, 
totalizando em nove horas cerca de R$ 3.600,00. Em quatro semanas o valor chegaria 
em torno de R$ 72.000,00... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto 
Andrade: Lembrando, nobre vereador Mauro Moreno, que se a referida zona azul for 
terceirizada a taxa que seria cobrada é em torno de R$ 3,00 a hora... Continuando o 
orador:  Com 100% das vagas ocupadas em um mês conseguiríamos arrecadar cerca de 



R$ 82.000,00. Os gastos e despesas com os fiscais chegariam em torno de R$ 
26.000,00. O salário dos gerentes seria estabelecido em torno de R$ 1.000,00, dos 
fiscais em torno de R$ 850,00 e dos vendedores seria estabelecido em torno de R$ 
661,00. Totalizando todos os encargos resultaria em R$ 26.000,00 por mês. Tenho um 
demonstrativo com os resultados de recebimentos e despesas... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: A nobre vereadora recebeu toda a 
documentação. Então, em caso de dúvidas, a senhora poderá recorrer a essa 
documentação, pois todos os vereadores receberam... Continuando o orador: O 
referido ofício ficará a disposição da imprensa e dos interessados. Muito obrigado à 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: 
“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários, público presente, boa 
noite. Em minha opinião, acredito que não conseguiremos modernizar a zona azul se 
Associação Comercial não estiver presente. Tendo em vista que já possuímos um 
exemplo recente onde a administração municipal modernizou o centro de nossa cidade, 
não foi colocado nenhum tijolo sem o apoio dos comerciantes. O centro de nossa cidade 
é formado em sua maioria por centros de comércios. Então, o fato do presidente 
Paganini apresentar sua opinião nesta Casa, em minha opinião, contribui com o debate. 
Independente do modelo, o que está em jogo atualmente é a questão da modernização 
do trânsito. Estamos no ano de 2.010 e todas as cidades de nossa região estão 
acompanhando a modernização, mas a nossa cidade ainda se encontra uma bagunça. Em 
relação a esse assunto não é necessário falar novamente, pois todos sabem da presente 
situação. Essa seria a minha modesta opinião. Independente do modelo que será 
implantado, sem o apoio da Associação Comercial, as coisas não fluirão corretamente. 
Então, é relevante a intenção do Paganini de apresentar. Votarei favorável ao 
requerimento do presidente desta Casa e espero que o líder do prefeito, 
democraticamente, entenda. Um dos fundamentos da administração Bellini é respeitar 
as opiniões. Então, essa seria a minha opinião. Acredito que contribuiu com o debate. 
Volto a repetir que sem a presença da Associação Comercial, não alcançaremos o 
sucesso, a que pese as boas intenções das duas partes. Muito obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Requerimento nº. 052/2010. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs., 
Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) 
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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
082/2010. Aprovada por unanimidade DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 11º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 085/2010. Aprovada por unanimidade DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 12º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
089/2010. Aprovada por unanimidade DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0090/2010.- Sugere 
implantação de postos fixos da Guarda Municipal, no bairro Istor Luppi. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 090/2010. Aprovada por 
unanimidade DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
Em única discussão a Indicação nº 0096/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à 
Secretaria de Esportes realizar estudos objetivando a realização do evento denominado 
Bola e Viola, nos bairros rurais e localidades que tenham times de futebol ativos. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MARIO DA FONSECA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 
0098/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária pelo 
serviço de coleta de lixo na cidade, a Sanepav, reivindicando a implantação de coleta 
seletiva de lixo em Itapira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MARIO DA FONSECA. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Em única 
discussão a Indicação nº 00107/2010.- Sugere estudo para que se implante uma 
instituição de ensino no Hotel Fazenda Esperança. Autoria: Toninho Orcini. 
DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 
foram transcritos em sua integra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, 
o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos 
funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite 
e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


