
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de maio de 2010. Vice-Presidente em 
Exercício: CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO 
MORENO. 2º Secretário: CLÉBER 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 CARVALH O, LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO M ORENO 
e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI . O Sr. Vice-Presidente, invocando a proteção de Deus 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 
EXPEDIENTE . Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MARIO DA FONSECA : A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Boa noite senhor presidente, representantes da imprensa, servidores desta 
Casa, público presente ao qual saúdo os jovens integrantes da Guarda Mirim de Itapira. 
Gostaria de cumprimentar à todos em nome do eficiente e dinâmico presidente da 
Guarda Mirim, Sr. Ederaldo Miquilini. Não poderia iniciar a minha fala na data de hoje 
sem antes saudar, embora já tenha sido saudado pelo presidente em exercício desta 
Casa, a pessoa do ex-vereador e ex-presidente Sr. Orestes de Jácomo. Com certeza o Sr. 
Orestes vem trazer um pouco da boa história desta Casa de Leis. O Sr. Orestes de 
Jácomo também é membro do Lions Club e apoiador da Guarda Mirim. Hoje, Sr. 
Orestes, com certeza é motivo de alegria para todos os vereadores, presentes no recinto 
deste plenário, vê-lo presente nesta Casa, sabendo que no passado o senhor soube brigar 
com ética por todos seus diretos e pelos direitos de nossa cidade. Receba essa singela 
homenagem, pois é o mínimo que esta Casa pode fazer em relação à tudo que o senhor 
contribuiu e lutou. Gostaria, senhor presidente, de iniciar a minha fala com algumas 
argumentações, uma vez que não pude falar pelo fato de não estar exercendo a vereança 
na semana passada. Devido a licença do nobre vereador Manoel Marques, não pude me 
manifestar no Pequeno Expediente. Mesmo assim, por várias vezes, o meu nome foi 
citado pelo vereador Cleber Borges, onde o mesmo encaminhou às minhas mãos fotos 
do kartódromo, localizado na Avenida dos Italianos, pois estava preocupado com a 
situação da dengue em nosso município. Primeiramente gostaria de informar, nobre 
vereador, que o problema da dengue não afeta somente o município de Itapira e sim 
todo o Estado de São Paulo, onde registrou-se um aumento no caso da dengue muito 
maior que no ano passado. Isso não retira a nossa responsabilidade em relação à esse 
problema, pois devemos estar sempre em alerta evitando o máximo de proliferação da 
referida epidemia que ataca a saúde humana. Atualmente a situação da dengue, quem 
leu o jornal do Estado de São Paulo poderá comprovar, é um problema do Estado e não 
somente de nosso município. Itapira possui esse problema e não estou tirando das costas 
da administração, pois devemos resolver essa situação. A situação da dengue não é um 
fato que envolve somente o poder público, pois cada cidadão possuiu sua parcela de 
contribuição. Quando o nobre vereador trouxe às minhas mãos as referidas fotos em 
relação à enorme quantidade de pneus que o kartódromo possui, tive o cuidado de 
diligenciar à coordenadores da Vigilância Epidemiológica de nosso município. A 
Vigilância Epidemiológica já esteve na localidade, inclusive a mesma possuiu relatórios 
em relação à essa situação, mas não puderam me fornecer pelo fato de que fui 
informalmente averiguar essa questão. Todos os pneus que se encontram no kartódromo 
estão furados. Então, não há possibilidade de acúmulo de água dentro dos pneus. A 
Vigilância Sanitária esteve na localidade para fiscalizar essa questão. Um dos 



coordenadores da Vigilância Sanitária me passou essas informações. Gostaria que vossa 
excelência elaborasse um requerimento direcionado para a Vigilância Sanitária com as 
referidas fotos anexadas solicitando informações da situação real. A probabilidade das 
informações serem oficiais é cerca de 90%, onde acredito que os pneus realmente 
estejam furados e a situação esteja sob controle. Acredito que os integrantes dessa 
entidade fiscalizadora são profissionais diligentes, onde fazem o possível e o impossível 
para controlar a situação da dengue em nosso município. Infelizmente a dengue não é 
somente responsabilidade do poder público, pois o cidadão também possui uma 
determinada parcela para colaborar, dos quais também me incluo nessa situação. 
Atualmente a dengue é uma epidemia em nosso município. Não escondemos essa 
situação de ninguém. Devemos lembrar que a dengue também é uma epidemia no 
Estado de São Paulo. Há casos de morte em nosso Estado, mas, graças a Deus, em 
nosso município não há casos registrados como esse. Outras cidades do Estado de São 
Paulo possuem casos de morte em relação à dengue. Atualmente podemos constatar 
essa situação na imprensa local. Então, devemos continuar a nossa batalha em relação à 
dengue. Os jovens integrantes da Guarda Mirim de nossa cidade já realizaram trabalhos 
nessa área. Os profissionais competentes da entidade da Guarda Mirim já alertaram os 
jovens em relação à situação da dengue. Acredito que eles desenvolveram um trabalho 
brilhante em relação à dengue. Gostaria de aproveitar, senhor presidente, no tempo que 
ainda me resta, para ressaltar que torço por episódios que aconteceram na passada nesta 
Casa, ou seja, discussões paralelas, não voltem a ocorrer. Acredito que não estou 
jogando a culpa em absolutamente ninguém. Acredito que quando acontece esse tipo de 
situação, a culpa é de todos. Acredito que devemos estar presentes nesta Casa para 
trabalhar, brigar e engrandecer esse poder para que desse modo possamos melhorar a 
situação de nossa cidade. Discussões paralelas, onde somente são baseadas fora dos 
trabalhos, não levam a absolutamente nada. É muito pelo contrário, pois somente 
deturpam o nosso trabalho e causa um mal estar na população. Falo isso não porque é 
minha opinião e sim porque ouvi nas ruas as pessoas comentarem em relação à ultima 
sessão. Muitas pessoas que estavam ouvindo a Rádio Clube reclamaram afirmando o 
seguinte: “Quando começou a sessão, desliguei o rádio.” Acredito que devíamos 
aproveitar esse tempo que possuímos para debatermos. Não estou pedindo para 
ninguém concordar com todos, pois devemos divergir. É nas divergências que se criam 
as grandes obras, mas acredito que devemos divergir em alto nível. Devemos divergir 
respeitando cada integrante dessa Casa. Então, faço esse apelo porque realmente 
repercutiu mal na semana passada. Amo o que faço e gosto muito desta Casa. Gostaria 
que a cada dia que passasse esta Casa se destacasse e se aperfeiçoasse junto à 
democracia de nosso país. Por esse motivo, na data de hoje, gostaria de deixar 
registrado nesta Casa o meu apelo destinado à todos os colegas, dos quais também me 
incluo. Não vim à esta tribuna para me passar como o paladino da ética ou da moral. 
Acredito que também erro e possuo os meus deslizes, mas devemos nos policiar para 
cada vez melhorar. Acredito que isso somente acontecerá quando respeitarmos um ao 
outro. Devemos respeitar, principalmente, o cargo que ocupamos e a população que 
representamos. O vereador possuiu três funções, ou seja, a função de representar, 
fiscalizar e, por fim, legislar. O vereador que não respeita o seu colega, não respeita a si 
próprio. Desse modo o vereador não poderá representar ninguém. Por isso, caros 
colegas, deixo consignado esse apelo para que discussões do tipo que aconteceram na 
semana passada não voltem a acontecer. Deixo registrado o meu apelo e agradeço à 
todos pela atenção. Mais uma vez gostaria de desejar os meus parabéns à Guarda Mirim. 



Todos os elogios que forem destinados à Guarda Mirim de nossa cidade, será pouco, 
pois a mesma sempre atuou de forma brilhante com todos os presidentes que a entidade 
já possuiu. Nunca é demais elogiar o que é exemplo e bom para a nossa cidade. A 
Guarda Mirim é um exemplo de instituição séria e competente. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa, público presente. 
Faço das palavras proferidas pelo nobre vereador Mario as minhas palavras. Gostaria de 
dizer que muitas coisas são faladas por pessoas ruins, onde às vezes as mesmas 
esquecem de dizer as situações boas que acontecem em nosso município. Como sou 
integrante do PSB, acredito que comentei em relação à uma verba que foi 
disponibilizada para nosso município para a compra de duas ambulâncias e mais três 
viaturas. Estamos em luta porque o problema do tomógrafo é grave. Todos perguntam o 
porquê de não conseguirmos esse tipo de aparelho para nosso município. Não 
conseguimos porque existe uma lei federal alegando que determinado tomógrafo deverá 
atender por região. A Santa Casa de nosso município possui um tomógrafo destinado 
somente para uso particular. Alguns médicos conseguiram esse aparelho com dinheiro 
particular. Depois de muitos anos houve um convênio entre o Hospital Municipal e a 
Santa Casa. Há cinco anos atrás esse tipo de convênio não existia. Gostaria de dizer que 
recebi a notícia do deputado Jonas Donizete, onde o mesmo salienta que já encaminhou 
ao departamento competente uma verba no valor de R$ 150.000,00 destinada à obras 
estruturais. Não sabemos para qual setor será disponibilizada a referida verba, pois 
existe um trâmite. Estamos chegando ao fim dessa administração, onde posso afirmar 
que foi uma guerra. Houve muita falta de respeito nesta Casa. Como o vereador Mario 
disse, posso afirmar que a culpa não é de um ou de outro, mas quem com o ferro fere, 
com o ferro será ferido. Esperava, sem sombra de dúvidas, uma oposição inteligente e 
não uma oposição que viesse a defender um político ultrapassado que saiu dessa cidade 
com suas mentiras. Como vamos nos defender? Acredito que não houve acordo. Então, 
as forças que estão escondidas não deixam o prefeito administrar essa cidade de uma 
forma melhor. Um exemplo seria a liberação de uma verba no valor de R$ 2.000.000,00 
no passado para asfaltar quase 50 mil metros de asfalto em nossa cidade, mas uma 
empresa do Rio Grande do Sul interveio, por intermédio do partido do PSDB, assinado 
pelo presidente da regional, Sr. Sandro Pio, alegando que todo o trâmite seria uma 
roubalheira. Com isso ficamos sem a verba necessária para asfaltar quase todo o 
município de Itapira. Quando conseguem uma verba que foi disponibilizada pelo 
deputado Barros Munhoz, ninguém recorre. Estou chateado pelo fato de que fui 
novamente questionado por um funcionário do Hotel Fazenda alegando que recebeu um 
tipo de rescisão. Nessa rescisão constava a orientação para que os funcionários do Hotel 
Fazenda fossem ao CVT para darem entrada ao pedido de ressarcimento do fundo de 
garantia. Gostaria de pedir à todos um bom senso, pois nesta Casa começou uma 
discussão que não terá fim. Foi feito um esforço, desde que erradicaram a EMUHI, para 
efetuar o pagamento do salário de todos os funcionários. O salário foi pago. Em relação 
ao fundo de garantia, não se chegou à um contrato que venha a contemplar à todos. Os 
integrantes da oposição disseram que se enviarem à esta Casa um projeto que contemple 
os funcionários, os mesmos apoiaram. Acredito que é uma falta de conhecimento 
jurídico. A EMUHI é uma única empresa e acredito que não podemos pagar somente a 
ração que era fornecida aos cavalos, a luz que era paga à CPFL ou o telefone que foi 
pago à Telefônica. A EMUHI é uma única empresa e ainda não chegamos ao valor 
final. A partir do momento que for feito um termo que será enviado à esta Casa, acredito 



que será para contemplar como um todo e não somente algumas partes. Consultei a 
vereadora Sônia e a mesma me disse que tudo está caminhando para os funcionários não 
gastarem dinheiro com advogados. Futuramente deverá haver um protocolo no termo da 
rescisão dos funcionários. A partir desse protocolo o processo obterá um registro no 
jurídico. A partir desse momento vocês poderão entrar com uma determinada ação 
contra a Prefeitura Municipal. Com isso a Prefeitura Municipal deverá procurar meios 
para acertar a situação de vocês. Então, essa seria a única verdade que existe... Aparte 
concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de dizer 
que o advogado de vocês entrará com um processo. No dia da audiência a juíza liberará, 
através de um alvará judicial, o FGTS e seguro desemprego. Como será futuramente, 
não posso afirmar, porque existe um trâmite jurídico e o advogado de vocês poderá 
explicar melhor como será o trâmite da referida ação trabalhista. Vocês devem entrar 
em contato com o advogado do sindicato para entrarem o mais cedo possível com a 
referida ação trabalhista. Lembrando que quanto mais cedo vocês entrarem com essa 
ação, mais cedo será liberado o FGTS e o seguro desemprego... Continuando o 
orador:  Então, pessoal, a verdade seria essa. O meu tempo está se encerrando e não 
adianta vocês ficarem tentando achar o culpado. Acredito que fizemos as baixarias 
necessárias por uma coisa que se iniciou errado. Esse assunto terminou errado e espero 
que vocês sejam os menos prejudicados. Vocês devem avaliar aqueles que estão falando 
a verdade e aqueles que somente querem o benefício político. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DO 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores 
vereadores, público presente, funcionários desta Casa, jovens integrantes da Guarda 
Mirim. Ouvi um pai defronte à esta Casa e gostaria de dar uma dica ao presidente a fim 
de conscientizar os empregadores. O fato do jovem em ação morar distante da cidade 
não impede de que responda com seus compromissos, ou seja, de que o mesmo vá ao 
seu trabalho. Parece-me que está havendo essa dificuldade, mas se um determinado 
jovem se desloca à entidade para participar de cursos, acredito que o mesmo conseguirá 
arrumar um determinado emprego e assumir a tarefa. Acredito que são jovens 
extremamente responsáveis. Então, seria bom esse alerta aos empregadores, pois o fato 
de morar perto ou longe não interfere no trabalho dos jovens que estão presentes nesta 
Casa. O que vimos nesta Casa é o famoso ditado: “Faça o que eu digo e não faça o que 
faço.” Gostaria de dizer que não sou defensora da empresa Itajaí, “Itajafoi” ou 
“Itajasendo”. Não sou defensora em absolutamente nada. Falaram que os alunos 
estavam sendo transportados irregularmente. Chegou um relatório referente ao 
transporte dos alunos do Estado. É lamentável. Quando a empresa Itajaí era responsável 
em fazer o referido transporte dos alunos, falaram muitas coisas. Estou com o relatório 
de uma cooperativa chamada Renata Lovatto ME, popularmente conhecida como 
esposa do Sr. Fran Miranda, ou seja, dono da empresa Mirage. O relatório diz o 
seguinte: “Veículo do ano de 1.996 com placa CZX-7799, placa LOT-0079 do 
município de São João do Meriti, baixada fluminense do Rio de janeiro, placa 
CZZ-7849 do município de São Paulo e placa LBS-2294 são alguns veículos irregulares 
com extintores vencidos e bancos quebrados sem cinto.” Posso fornecer cópia desse 
relatório quem quiser. Todos sabem que a viação Mirage perdeu para a empresa Itajaí 
quando ocorreu a concorrência pública. A partir desse momento o Barros Munhoz 
conseguiu um jeitinho para disponibilizar dinheiro para seu amigo, pois o mesmo gosta 
de fazer esse tipo de coisa com o nosso dinheiro. O problema seria que ele não faz isso 
com o dinheiro próprio e sim com o nosso dinheiro. É a mesma situação em relação ao 



Hotel Fazenda, onde disponibilizou dinheiro público para o Sr. José Carvalho. Podemos 
constatar várias irregularidades como piso quebrado e bancos quebrados. Estava ruim o 
transporte realizado pela empresa Itajaí, mas o transporte realizado pela empresa atual 
também está péssimo. Então, quando falarem alguma coisa, devem falar de todos. Não 
devem esconder a sujeira para debaixo do tapete. Vou dizer um determinado assunto, 
pois o nobre vereador está presente nesta Casa e deve estar ouvindo. Na semana passada 
não falei porque o mesmo não estava presente. Acredito que não falei porque é uma 
questão ética. Esta Casa possui um vereador que é médico. Acredito que é um excelente 
médico, mas veio à esta tribuna para dizer que ficou sem receber salário. Diante desta 
tribuna ainda reclamou de várias coisas. O nobre vereador não disse o porquê que ficou 
sem receber salário. O nobre vereador não recebeu todo o salário porque o mesmo não 
cumpriu toda jornada de trabalho. Meninos, vocês que estão iniciando o seu labor 
somente agora, acreditam que se vocês não forem até o empregador para realizar o 
trabalho receberão no final do mês? Não vão, pois não trabalharam corretamente. Quem 
trabalha recebe e quem não trabalha não recebe. O nobre vereador veio à esta tribuna 
para reclamar que não recebeu o salário. Não recebeu o salário porque não trabalhou. Se 
não houver jornada de trabalho anotada, conseqüentemente não se pode efetuar o 
pagamento. O pagamento não pode ser efetuado porque é dinheiro público. A prova do 
trabalho é quando o ponto está assinado. O presidente desta Casa, na semana passada, 
disse que meu negócio é possuir cargo na Prefeitura Municipal. Não possuo nenhum 
cargo na Prefeitura Municipal, senhor presidente. Meu marido é secretário de assuntos 
jurídicos. Acredito que isso não é novidade para ninguém. Houve vereador que bateu no 
peito afirmando que era isso mesmo o que estava acontecendo, mas o mesmo não disse 
que possui três parentes na Prefeitura Municipal. Até o presente momento os três não 
são concursados e sim comissionados. Não deixo ninguém de minha família trabalhar 
em um determinado lugar onde acredito que é um horror e que ainda possui bandalheira. 
O vereador deveria afirmar que seus três parentes são concursados. Então, acredito que 
chegou o momento de começarmos a falar de forma franca. Não adianta o vereador 
Carlos Sartori elaborar muitos requerimentos para o bairro de Eleutério e nos bastidores 
tentar voltar trabalhar na área central de nosso município. Quando o nobre vereador foi 
transferido para aquela localidade, acredito que seria um acordo firmado entre o prefeito 
e o mesmo. Vamos parar de fazer jogo de cena e dizer o que é certo. Então, vim à esta 
tribuna para dizer exatamente isso. É lamentável que a situação do transporte de nossos 
alunos não foi resolvida. Quem pagará por isso? Será nossos alunos. Então, gostaria que 
o grupo que representa o Barros Munhoz nesta Casa cobrasse dessa empresa, pois o 
responsável em colocar essa empresa para efetuar o transporte de nossos alunos foi o 
Barros Munhoz. Essa situação é calamitosa. Não vim à esta tribuna para defender 
ninguém, pois o que serve para um, serve para todos. Os integrantes da oposição devem 
se preocupar com os nossos alunos. Ninguém deve vir à esta tribuna para fazer jogo de 
cena. Todos devem dizer os fatos de forma clara, aberta e transparente. Minimamente, 
toda a população espera esses tipos de fatores de nós vereadores. Boa noite à todos.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa 
noite à todos. Faço uso dessa tribuna para falar em relação à algumas indicações. Como 
foi dito anteriormente, gostaria de dizer que faço as minhas indicações, pois é a forma 
de um determinado vereador trabalhar. São indicações e requerimentos a favor de toda a 
população. Acredito que é meio de trabalho dos vereadores em trazer, junto ao 
Executivo, as necessidades da população. Os vereadores que não elaboram 
requerimentos ou indicações não estão exercendo a função de fiscalizador. A população 



confiou, através do voto, para que um determinado vereador esteja defendendo os 
interesses de toda população nesta Casa. Foi dito que eu não gosto de trabalhar no 
bairro de Eleutério. Em relação a esse assunto, posso afirmar que gosto de trabalhar no 
bairro de Eleutério, pois é uma população muito boa. Infelizmente a população que 
reside nessas proximidades estão jogadas ao acaso. Estão sendo desrespeitadas, pois 
algumas escolas se encontram destelhadas, sendo que alguns muros estão caídos, onde 
acarreta na invasão de lama causada pelas chuvas. Algumas ruas estão esburacadas e 
várias praças estão sem iluminação. Não podemos ver essa situação e ficar quieto. Estou 
presente no bairro de Eleutério e estou vendo todas as necessidades da população. Uma 
médica está de licença maternidade, sendo que ela não tem culpa em cumprir a licença, 
mas desde do dia 1 de dezembro, ao qual fui transferido para o bairro, a mesma não foi 
substituída por outra médica ginecologista. Então, as mulheres devem escolher o 
período correto para ficarem enfermas? Como que fica uma situação dessas? Estou 
presente no bairro de Eleutério e sei das necessidades da população dessa localidade. 
Saúde, Segurança, Cultura, dentre outros fatores, são princípios básicos que a população 
possui. A Constituição é muito clara quando relata os direitos dos cidadãos. Acredito 
que estou nesta Casa para reivindicar o direito dos cidadãos. Quando houver algum ato 
duvidoso, acredito que estou presente nesta Casa justamente para esclarecer os fatos. 
Em minha opinião, essa seria a função dos vereadores. Caso não seja, acredito que não 
deveria haver vereadores que representariam o povo. Outro assunto que gostaria de 
dizer seria em relação ao meu concurso. Fiz concurso e entrei pela porta da frente. Fiz 
concurso e fui avaliado no estágio probatório. Não pedi favor à ninguém. Então, 
acredito que não devo temer à absolutamente nada. Onde for necessário trabalhar, vou 
trabalhar. Não estou no cabide do emprego ou no trem da alegria. Quem fez o concurso 
e cumpriu com suas obrigações deve ser respeitado. Cada pessoa deve trabalhar, mas de 
forma competente. Muitas pessoas ficam numa boa enquanto algumas pessoas que 
realizaram concurso se encontram à Deus dará. Estamos nesta Casa para defender os 
interesses do povo e da cidade. Convivo com muitas pessoas e estou vendo o que é bom 
para a cidade. A cidade se encontra toda esburacada e abandonada. Quando algumas 
pessoas se deslocam ao Hospital Municipal, as mesmas constatam que há ausência de 
médicos pediatras no Pronto Socorro. O Hospital Municipal é amigo da criança, 
inclusive recebeu um prêmio do UNICEF. Acredito que o Hospital Municipal tem 
obrigação de possuir médico pediatra de plantão, mas isso não acontece. Estão 
descumprindo as regras. Anteriormente havia médicos de plantão, mas atualmente não 
há. É direito de toda a população solicitar a presença dos médicos. Estamos nesta Casa 
para averiguarmos o que está errado e o que está acontecendo. Fui eleito e confiado para 
exercer o cargo. Então, acredito que toda a população confiou em minha pessoa. Não 
votaremos contra os interesses da população. Tudo o que for a favor da população, 
votaremos favoráveis. Hoje houve uma reunião no almoxarifado com os funcionários do 
Hotel Fazenda. Acredito que foi uma forma muito desrespeitosa em chamar os 
funcionários de favelados. São pessoas que trabalharam até os dias atuais. Portanto, 
merecem todo o respeito do mundo. Alguns funcionários que vieram prestigiar a sessão 
de hoje reclamaram em relação à forma que foram tratados. As coisas não devem seguir 
por esse caminho, pois as pessoas merecem respeito. É muita falta de respeito com o 
cidadão. Além de não terem recebido suas verbas rescisórias, passam por um tremendo 
de um vexame. Os funcionários do Hotel Fazenda estão em busca de seus direitos. 
Quem trabalha deve receber. Acredito que é um princípio básico de nossa sociedade. O 
direito do cidadão é liquido e certo. Não devemos estar presentes nesta Casa somente 



para receber o salário. A população foi às urnas para votar e colocar um representante 
digno nesta Casa. Nas horas vagas visito creches e escolas. Pude constatar que algumas 
crianças voltaram à suas residências pelo fato de que não havia professores na escola 
Heitor Soares. O setor da Educação é privilegiado com uma verba significativa. 
Devemos cobrar da administração porque o povo não merece esse tipo de coisa. As 
escolas que possuem crianças estudando em tempo integral devem, pelo menos, obter 
banheiros de qualidade para tratá-las dignamente. Outro assunto que gostaria de 
salientar com muita satisfação é em relação aos jovens integrantes da Guarda Mirim. É 
com muita alegria que recebo vocês nesta Casa para prestigiarem os nossos trabalhos. É 
um prazer muito grande recebê-los em nossa Casa. A Guarda Mirim possui um 
presidente brilhante chamado Ederaldo Miquilini, onde o mesmo não mede esforços 
para que as necessidades desses jovens sejam supridas. Os jovens que passaram por essa 
entidade no passado são ótimos profissionais atualmente, onde alguns são pais de 
família. É um orgulho muito grande, de minha parte, estar subscrevendo essa 
congratulação referente ao 46º aniversário da entidade. Atualmente somente ouvimos as 
pessoas falarem bem em relação à essa entidade. Para os cidadãos itapirenses é motivo 
de orgulho constar que os jovens estão nas mãos de pessoas profissionais de qualidade. 
Os funcionários também se dedicam muito aos trabalhos realizados pela entidade. 
Agradeço a atenção de vocês e no transcorrer do Expediente será lida a congratulação. 
Muito obrigado à todos.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. Vereador CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) 
REQUERIMENTO Nº. 0086/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara 
Municipal, o suplente de vereador HUMBERTO CARLOS BARISON, o senhor 
Vice-Presidente em Exercício convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a leitura das 
matérias constante do Expediente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 14ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 04 de maio de 2.010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio 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. 3º) Projeto de Lei nº. 0071/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com instituições financeiras visando à 
concessão de linha de Crédito Imobiliário à Servidores Públicos. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Projeto de Lei nº. 
0072/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização 
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras, serviços de 
engenharia e serviços gerais contratados pelo Município. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 
0073/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 



propositura supra que Altera a área doada para a entidade Jovem Em Ação 
Conquistando Seu Espaço através da Lei nº 4561/10. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Projeto de Lei nº. 0074/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Modifica a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.471, de 11 de agosto de 
2009. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0075/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina estrada 
rural municipal do Município de Itapira de Izidoro Carmona. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais 
Projetos Lei passamos aos Substitutivos. 8º) De n° 001/2010.- Denomina estradas 
municipais do Município de Itapira. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) PARECER nº. 
89/2010.- Ao Projeto de Lei nº 63/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 
11/05/2010. 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 63/2010, de 
autoria do Vereador Cleber Borges, que "Proíbe o ingresso ou a permanência de pessoas 
utilizando capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, dificultando a 
identificação ou o reconhecimento, nos estabelecimentos públicos, comerciais, 
industriais ou prestadores de serviço no âmbito do município e dá outras providencias", 
são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº. 90/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 65/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 11/05/2010. 
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 65/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Revoga as Leis 4.256/08 e 4.300/08 que autorizavam a 
concessão de subvenção à empresa ARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.", são 
de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais 
nenhum parecer, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa de imediato aos Votos de 
Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 
somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador 
solicitar na íntegra. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0094/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Geralda Zara Bertini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 



aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0095/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Odete Pereira.. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0096/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Aparecida Godoy. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0097/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Benedita Aparecida Cardoso D. Araújo. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0098/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião David de Oliveira Preto. Autoria. Mario da 
Fonseca. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio 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. Vice-Presidente em Exercício procede homenagem póstuma 
guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, 
o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa de imediato aos Requerimentos. 16º) 
Requerimento nº. 0082/2010.- Congratulação com a direção, funcionários e alunos da 
AIPA (Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente) pela celebração de 46 anos de 
atividade da entidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento nº. 
0087/2010.- 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 e Secretaria Municipal de Saúde, sobre o número de 
médicos que não bateram o cartão de ponto e os nomes dos mesmos. Autoria. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, o Vereador Mauro Antonio Moreno 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento nº. 0088/2010.- 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, cópia fiel do contrato 
celebrado entre Prefeitura e proprietários de Vans e Topiques que transportam pacientes 
desta cidade para outras localidades. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 19º) Requerimento nº. 0089/2010.- 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, do Sr. Prefeito e Secretaria 
Municipal da Saúde Informações especificadas sobre o Programa Saúde da Família em 
Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento nº. 0090/2010.- 
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, do Sr. Prefeito e 
Secretaria Municipal da Saúde informações especificadas sobre os Agentes de Saúde. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio 
Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 0091/2010.- 
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, informação do 
Sr. Prefeito e Setor de Fiscalização e postura da Prefeitura sobra a distribuição e 
arrecadação de tarifas da Festa do 13 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 22º) Indicação nº. 00187/2010.- Sugere ampliação física da UBS Pé no 
Chão. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Indicação nº. 00188/2010.- Sugere 
estudo para que a Secretaria de Saúde inclua o serviço de acompanhamento psicológico 
das pacientes gestantes no atendimento Pré-Natal das UBSs. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 24º) Indicação nº. 00189/2010.- Sugere execução de reforma e recuperação 
dos brinquedos dos playgrounds existentes no município, como creches, Emeis, praças e 
outros espaços públicos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) Indicação nº. 
00190/2010.- Sugere colocação de boca de lobo nas ruas especificadas. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 26º) Indicação nº. 00191/2010.- Sugere implantação da Guarda Municipal 
Ambiental, através de convênio com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São 
Paulo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Indicação nº. 00192/2010.- Sugere 
revitalização da praça existente entre as ruas Guerino Guerra e Otávio Ferreira Adorno, 
no Jardim Ivete. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Indicação nº. 00193/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Saúde, estender o atendimento em 
todas as Unidades Básicas de Saúde e gabinetes odontológicos da rede básica de saúde 
até as 19h00. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Ofícios: 29º) Secretaria Municipal de 
Educação: Convite para o XI Concurso de Redação "Lendo, Entendo e Redigindo", 
com o tema "Cultivar e Valorizar o Meu Eu: Melhorando Minha Qualidade de Vida. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 30º) Ministério da Saúde Nº 
Ref. 508190,493905,492199/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$ 
660.186,14. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Câmara 
Municipal da Estância de Socorro: Ofício nº 86/2010 - AL: Comunicado pela 
aprovação da Moção nº 04/2010 de autoria dos vereadores André Eduardo Bozola de 
Souza Pinto, Carlos Roberto de Moraes e João Pinhoni, manifestando apoio à 
reivindicação dos professores da rede estadual, no tocante a reajustes salariais. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Imbil Indústria e 
Manutenção de Bombas Ita LTDA: Agradecimento da empresa pela congratulação 
aprovada na sessão da Câmara Municipal ocorrida no dia 13 de abril de 2.010 e 
conhecimento desta Casa Legislativa de que a empresa ajuizou, perante o Poder 
Judiciário desta Comarca, pedido de explicações judiciais em face da Vereadora Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) 
Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 225/2.010: Protocolo realizado pelo 
Sr. José Natalino Paganini, junto à Prefeitura Municipal, de um estudo no tocante de 
viabilidade da ampliação da Área Azul no município de Itapira. DESPACHO: 
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Associação Itapirense de Preparo do 
Adolescente: Agradecimento pela congratulação de autoria do nobre vereador Luis 
Henrique Ferrarini em relação aos trabalhos desenvolvidos por alunos da referida 
entidade. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 35º) Família de Isaac 
Federmann: Agradecimento pelo voto de pesar proposto pelo Sr. Vereador Carlos 
Alberto Sartori nesta Egrégia Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 35º) Prefeitura Municipal de Itapira: Departamento de Turismo: Ofício 
nº 0066/2010: Convite para a Homenagem ao Busto da Mãe Preta que será realizado na 
Praça Henrique Felipe da Costa, bairro Boa Esperança, no dia 13 de maio de 2.010. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Secretaria de Defesa 
Social: Setor de Transportes Urbanos: Ofício STU nº 001/2010: Vistoria dos ônibus 
que realizaram o transporte dos alunos da rede estadual de ensino. DESPACHO: 
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, 
o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem 
do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 00101/2006.- Dispõe sobre a aplicação de 
penalidades à prática de assédio moral nas dependências da Administração Pública 
Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, por servidores ou funcionários 
públicos municipais efetivos ou nomeados para cargos de confiança. Autoria: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade que o Projeto de Lei 101/2006 e Emenda 
01/2006 sejam adiados para a Ordem do Dia da próxima sessão. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 



Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0038/2010.- 
Dispõe sobre a utilização das praças públicas desportivas que tenham modalidades 
supervisionadas por professores atrelados à Secretaria de Esporte e Lazer para fazer 
publicidade através de placas, banners, outdoors e outros meios que facilitam a 
publicidade. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 38/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em única votação a Emenda Aditiva nº 01/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 038/2010 E A 
EMENDA ADITIVA Nº 01/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNAN IMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0059/2010.- 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do IV Festival de Dança. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
59/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão 
o Requerimento nº 0084/2010.- 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, encaminhamento do Sr. Prefeito Municipal à esta Casa, de cópias 
fieis dos contratos celebrados pelo SAAE, quantidade de funcionários da autarquia, 
além de cópias fieis dos contratos de empresas terceirizadas prestadoras de serviços, 
como as responsáveis pelo transporte público, merenda e coleta de lixo. Autoria: Cleber 
Borges. A seguir, o Vereador Sr. Mario da Fonseca requer e a Casa rejeita que o 
referido requerimento seja desmembrado em 2 (dois) requerimentos. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício, coloca em única 
votação o Requerimento nº 84/2010. Aprovado menos 4 (quatro) votos dos vereadores 
Srs., Humberto Carlos Barison, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e da 
vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Primeiramente 
juntaram alhos com bugalhos. Então, acredito que não está certo. Segundo seria que 
tenho medo que o referido requerimento do S.A.A.E. seja mais um "passa moleque" nos 
funcionários. Acredito que seria mais uma tentativa de venda do S.A.A.E.. Então, votei 
contra.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Acredito que estamos fazendo o trabalho de um vereador. Acredito que os 
vereadores da situação prezam pela transparência da administração. Então, acredito que 
deveriam votar a favor e encaminhar o mais rápido possível à esta Casa todas as 
informações, inclusive em relação à empresa Sanepav e Coan. Desse modo obteremos 
informações para amenizar os buchichos que percorrem toda a nossa cidade. É 
lamentável que os senhores votem contra, porque vai de encontro ao que vocês sempre 
defenderam. Na verdade os senhores mostram que a administração não é tão 
transparente. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “É lamentável votarmos contra como também foi lamentável vossa 
excelência votar contra a apresentação do contrato da empresa Renata Lovatto Me.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. HUMBERTO CARLOS BARISON:  “Gostaria 
de dizer ao colega Cleber Borges que a organização cabe em qualquer lugar. É muito 
claro que o S.A.A.E. possui um responsável. Como é fiscalizado pelo prefeito e os 



vereadores, é necessário pedir ao presidente para que o mesmo envie a documentação à 
esta Casa. Desse modo o prefeito correrá atrás dos fatos se o presidente enviar as 
informações contra o prefeito. Então, não estou procurando desorganizar e sim mostrar 
para vossa senhoria que uma organização pode formular uma resposta. Do modo que se 
encontra não conseguimos distinguir as informações que realmente estão sendo 
solicitadas. Acredito que o nobre vereador Mario está correto em sua colocação. Fiz 
questão de mostrar que estamos nesta Casa para analisar os fatos. Devemos acostumar 
com uma organização organizada, pois desse modo evitará muitos problemas.” 
DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0087/2010.- 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 e Secretaria Municipal de Saúde, sobre o 
número de médicos que não bateram o cartão de ponto e os nomes dos mesmos. 
Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR SR. CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0088/2010.- 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, cópia fiel do contrato celebrado 
entre Prefeitura e proprietários de Vans e Topiques que transportam pacientes desta 
cidade para outras localidades. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR SR. LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 0090/2010.- 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, do Sr. Prefeito e Secretaria 
Municipal da Saúde informações especificadas sobre os Agentes de Saúde. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR SR. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0091/2010.- 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, informação do Sr. Prefeito e Setor de Fiscalização e postura da 
Prefeitura sobra a distribuição e arrecadação de tarifas da Festa do 13 de maio. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR SR. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão a 
Indicação nº 00171/2010.- Sugere recuperação e nova pintura da sinalização de solo 
em toda a extensão da Avenida dos Italianos. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A 
seguir, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova 
por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias. DESPACHO: 
ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão a 
Indicação nº 00172/2010.- Sugere construção de rotatória no cruzamento entre a 
Avenida Brasil e rua João Galizoni no bairro dos Prados. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. A seguir, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias. 



DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única 
discussão a Indicação nº 00173/2010.- Solicita ao Sr. prefeito determinar ao 
Departamento de Trânsito da cidade que aplique sinalização refletiva em placas e 
cavaletes usados para impedir o trânsito. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias. DESPACHO: 
ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão a 
Indicação nº 00175/2010.- Indica ao Sr. Prefeito que determine ao setor de Zoonose 
tomar medidas para coibir a presença de gatos no cemitério municipal da Saudade. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Vim à esta tribuna para falar que esse assunto veio à tona 
em outras situações. Em determinado amanhecer do dia encontraram cerca de 28 gatos 
mortos dentro do cemitério. Foi feito um levantamento naquela localidade onde 
constataram que há cerca de 350 gatos vivendo nessa região. Esse assunto foi discutido 
com a Zoonose de nosso município. Surgiu a idéia de levantarmos o tamanho do muro, 
mas seria em vão, pois os gatos entrariam pelo buraco dos portões. Em relação à esse 
assunto a Zoonose fica sem condições. Qual seria a saída? Seria necessário exterminar 
todos os gatos? Há pessoas que residem nas proximidades dessa localidade, onde as 
mesmas possuem cerca de 30 à 40 gatos. Então, esse assunto é polêmico. Acredito que 
o nobre vereador possui o direito de cobrar da Zoonose, mas acredito que também deve 
partir uma solução do mesmo. Muitos gatos sobem as árvores da região para adentrar no 
cemitério. É enorme a quantidade de gatos. Também existe um pedido para amenizar a 
situação dos escorpiões na localidade. Para exterminar os escorpiões é necessário abrir 
os túmulos, onde é necessário uma autorização especial. Realmente é uma situação 
muito complicada. Não é uma crítica de minha parte... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Mauro Antonio Moreno: O meu objetivo seria em reunir responsáveis da Zoonose 
de nosso município com os vereadores e assim resolver o problema. Acredito que a 
função da Zoonose seria essa. A Zoonose está presente em nosso município para 
encontrar soluções. Acredito que há possibilidade de desenvolverem um trabalho 
preventivo. No ano passado a Zoonose se comprometeu em realizar uma reunião 
conosco, mas não cumpriram. Solucionar esse tipo de problema é muito difícil, mas 
acredito que há possibilidade de amenizar essa situação. Ratifico suas palavras, mas 
acredito que a Zoonose possui condições de desenvolver um trabalho para amenizar o 
problema... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: O nobre vereador 
afirmou que a Zoonose se comprometeu em realizar uma reunião, mas não fez. Chegou 
uma convocação para a realização da referida reunião no Hospital Municipal, mas 
somente estiveram presentes o nobre vereador Ferrarini e eu. A Zoonose realizou a 
referida reunião e ainda nos convocou para discutir esse assunto. O problema foi que a 
reunião não atingiu o quórum necessário e por esse motivo a mesma foi cancelada... 
Continuando o orador: Tentamos marcar outras reuniões, mas esse assunto é muito 
polêmico. Somente à titulo de informação constatei que no município de São Paulo 
houve um aumento nos últimos quatro anos de 350% do volume de animais presos em 
cativeiro. Não sabem o que fazer, pois não podem optar pela eutanásia. Não há mais 
alimentos para esses animais, onde muitos deles somente vivem através de doações. São 
muitas doações, mas o problema não é resolvido. Acredito que o caso dos cachorros é 
muito complicado. A UIPA de nosso município não possui condições de apanhar 



nenhum cachorro, pois não há local adequado para os mesmos ficarem. Muitas cidades 
tentaram exterminar os animais, mas somente aumentou o problema. Há uma 
determinada pessoa que reside nas proximidades do cemitério, onde a mesma possui 
cerca de 40 gatos. Essa pessoa pediu para tomarmos uma atitude e não exterminar os 
gatos que lá residem. É uma situação muito crítica. Chegará um determinado momento 
em que todos deverão tomar alguma atitude. Não sou a favor de sacrificar os animais, 
mas como ficará a situação no momento em que não houver lugar para os gatos 
ficarem? Esse momento está chegando. Acredito que dentro de um ou dois anos 
estaremos discutindo com toda a população. Houve um levantamento que resultou que o 
nosso município possui cerca de 32 mil cachorros. É muito complicada essa situação... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  Se o prefeito possui condições de 
chamar todos os veterinários de nosso município para resolver essa situação, o mesmo 
deve chamar. Em cada final de semana poderia ser feita uma campanha de castração. No 
próximo ano estaremos discutindo a mesma indicação com a mesma discussão. 
Acredito que os veterinários concordariam em desenvolverem esse tipo de campanha... 
Continuando o orador: Itapira conseguiu uma doação de cerca de 2 mil chips para 
implantarmos nos animais. Se o trabalho de castração fosse feito de casa em casa, 
acredito que muitas pessoas não aceitariam. É necessário elaborar uma lei específica 
para isso. Em outros municípios ficou constatado que muitas pessoas retiravam os chips 
implantados nos animais, pois desse modo não pagariam multas pelo fato de 
abandonarem os animais nas ruas. A maioria da população não colabora. Honestamente 
não vejo uma saída à curto prazo. Chegará um momento em que encontraremos muitos 
animais jogados nas ruas. Boa noite e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. HUMBERTO CARLOS BARISON:  “Vejo que essa situação é discutida 
desde o ano passado. Foi citada a questão do chip, onde implantamos a lei em nosso 
município. Não existe uma única forma de controlar essa situação. Assim como a 
situação da dengue, onde o nobre vereador Mario da Fonseca explanou, ressalto que não 
é somente um problema do poder público e sim de toda sociedade. Há pouco tempo foi 
noticiado no mundo todo que um determinado cachorro foi encontrado na Austrália a 
mais de 10 mil quilômetros do local de origem graças à um chip. Se o brasileiro paga 
para a implantar o chip e depois retira o mesmo, acredito que é brincadeira. O nobre 
vereador não pode usar desse fato para elaborar uma crítica destrutiva à administração. 
Se houve uma determinada reunião, mas não houve o comparecimento de alguns 
vereadores, acredito que os mesmos que estavam ausentes não podem propor nenhum 
tipo de indicação. Outro problema é a situação do lixo que é colocado nas árvores. Os 
animais procriam pelo fato de estarem sendo bem alimentados através dos lixos que 
encontram nas vias públicas. O brasileiro desperdiça muita comida. Devemos elaborar 
uma lei ou sugerir um determinado fato no sentido de melhorar a coleta seletiva dentro 
de casa. Devemos organizar esta Casa Legislativa e o Executivo para realmente 
desenvolvermos uma série de atitudes que promovam, a longo prazo, a solução dos 
problemas. A questão dos escorpiões pode ser amenizada, pois já combati esse tipo de 
praga no cemitério. Ficamos sem problemas em relação à esse assunto por muitos anos. 
Escorpião sempre existiu e é o único animal que sobreviveu à todas eras glaciais até o 
presente momento. Então, não é fácil exterminar esse tipo de animal. Elaborar certas 
indicações somente por politicagem fica muito difícil. Acredito que as indicações 
devem ser elaboradas somente com a intenção de resolver o problema. Muito obrigado à 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  
“Nobre edil, não tive nenhuma intenção em criticar o Executivo. Pelo segundo ano que 



exerço meu cargo de vereador posso afirmar que pedimos providências para que a 
Zoonose coordenasse um trabalho para solucionar o problema. Não adianta cruzar os 
braços e dizer que não existe solução. Devemos trabalhar em conjunto. Não elaborei o 
meu pedido com a intenção de criticar o Executivo. Devemos trabalhar e procurar uma 
solução, pois estamos nesta Casa para isso. Acredito que uma das finalidades de um 
determinado vereador é trabalhar em cima dessas situações. Acredito que há 
possibilidade de trabalharmos junto à Zoonose de nosso município... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  No município de Campinas é feito a castração dos 
animais. É esse tipo de trabalho que devemos elaborar. Se não tomarmos atitude a 
situação ficará pior. Muitas crianças querem filhotes de cachorros, mas não sabem que 
um dia eles ficarão adultos. Meu irmão queria levar dois pintinhos para sua residência, 
mas quando os mesmos cresceram foi necessário levá-los até a chácara. Quando os 
cachorros crescem as pessoas não querem cuidar mais. Devemos castrar todos os 
animais. Desse modo a situação seria amenizada... Continuando orador: Seria uma 
opção, mas também seria importante haver outra reunião para discutirmos esse tipo de 
problema em conjunto. Não estou jogando o problema para o Executivo ou para 
Zoonose. Muito obrigado à todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a indicação 
nº 175/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMDIADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Em única discussão a Indicação nº 
00179/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Educação 
e oficie a secretaria Estadual de Educação visando a criação de salas especiais para 
abrigar alunos portadores de deficiência intelectual. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria venha à Ordem do Dia da 
próxima sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 11 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00180/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito realizar junto aos departamentos competentes uma campanha de 
arrecadação de medicamentos vencidos e embalagem dos mesmos. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 11 de maio 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. 


