
ATA DA 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de maio de 2010. Vice-Presidente em 
Exercício: CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO 
MORENO. 2º Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora 
Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando 
presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, 
CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALH O, LUIS 
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  FONSECA 
e MAURO ANTONIO MORENO.  Ausente os vereadores PAULO ROBERTO 
ANDRADE E SÔNIA DE FÁTIMACALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. 
Vice-Presidente em Exercício, invocando a proteção de Deus declara abertos os 
trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. 
Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Senhor presidente, nobres vereadores, representantes da imprensa escrita 
e falada, público presente, servidores desta Casa, boa noite. É com muito prazer que 
venho à esta tribuna para enaltecer um feito da administração que saiu publicado nos 
jornais desse final de semana. Na verdade é um feito da administração municipal, pois a 
mesma executará os procedimentos. É função do Executivo, mas existe por trás uma 
batalha da imprensa, dos órgãos de Segurança, de nós vereadores e especialmente do 
nobre vereador Luis Henrique Ferrarini, pois no passado o mesmo encampou a briga 
pela revitalização do cruzeiro localizado nas proximidades do Parque Juca Mulato. O 
cruzeiro é um monumento, onde futuramente poderá ser explorado turisticamente. Em 
parceria da administração municipal com o Instituto Américo Bairral e Governo 
Estadual, será desenvolvida uma obra de esforço conjunto envolvendo todas as esferas. 
Essa obra será realizada sem ciúmes e sem ninguém querendo ser o pai da criança. Com 
isso quem sairá beneficiado será toda a população de nossa cidade. Vamos possuir 
futuramente, como a imprensa noticiou, um cruzeiro revitalizado. Esse projeto será 
realizado graças ao apoio do Hospital Municipal, da Prefeitura Municipal, do nobre 
vereador Ferrarini e da imprensa. A imprensa é muito importante para criticar e apoiar. 
Graças à essa conjunção de esforços vamos possuir o cruzeiro revitalizado localizado 
nas dependências do Parque Juca Mulato. Gostaria de abordar um feito realizado pelo 
nobre vereador Cleber Borges, onde o mesmo não se encontra presente neste recinto, 
mas está presente no prédio desta Casa, em relação à realização do cinema no parque. O 
nobre vereador diligenciou junto à Secretaria de Cultura do Estado para que fosse 
possível à realização desse tipo de evento em nossa cidade. O nobre vereador Cleber 
Borges me ligou dizendo o seguinte: “Mario, preciso que o prefeito autorize a realização 
desse evento. Gostaria de realizá-lo no Parque Juca Mulato. Será que você não consegue 
um ofício, ainda hoje, pois possuo um determinado prazo junto à Secretaria de Cultura 
do Estado.” Com isso, diligenciei junto ao prefeito municipal, onde o mesmo autorizou 
a realização desse tipo de evento com iniciativa do nobre vereador Cleber Borges. O 
evento foi realizado no domingo com mais de 350 pessoas prestigiando o evento. Então, 
mais uma vez o esforço do Poder Legislativo e Executivo junto ao Governo do Estado 
beneficiou a nossa população. Com isso, gostaria de usar esse espaço para salientar que 
independente de oposição ou situação, se as coisas forem realizadas em conjunto sem 
picuinhas, conseqüentemente quem sairá beneficiado será a população. Gostaria de 
dizer, como porta voz do prefeito Toninho Bellini, que ninguém está preocupado em 
saber se é a oposição ou situação os autores dos fatos, pois o que importa é o bem da 
população, ou seja, as coisas boas devem acontecer para o nosso município. Acredito 
que as duas iniciativas demonstram como é importante o trabalho realizado em 



conjunto, beneficiando toda a população. Também gostaria de aproveitar esse espaço 
para congratular-me com o nobre vereador Dr. Humberto Carlos Barison, responsável 
em assumir a referida cadeira vaga nesta Casa. Essa sessão é a terceira que o Dr. Carlos 
assume no lugar do nobre vereador Luis Henrique Ferrarini. O Dr. Barison também é 
integrante do Partido Verde. É um partido que aos poucos está conquistando o nosso 
país. Acredito que logo após essa eleição o Partido Verde crescerá um pouco mais em 
relação ao contexto nacional. Com certeza vamos conseguir, Dr. Humberto, que a 
população traga à debate central a questão do Meio Ambiente. É uma questão muito 
importante. Vejo hoje que vossa excelência apresentou projetos e indicações em curto 
espaço de tempo que ocupou a referida cadeira. Acredito, nobre vereador, que vossa 
excelência pode honrar não somente os votos que lhe foram confiados, mas também ao 
nosso partido e grupo que te acolheu, onde foi de muita valia a sua presença nesta Casa. 
Acredito que aprendemos a conhecer um pouco mais o seu trabalho e sua pessoa, onde 
vem a anos atuando e beneficiando a nossa população, seja como secretário de Saúde, 
vereador ou médico competente. Gostaria que ficasse registrado o meu agradecimento e 
meus votos de congratulação pela sua brilhante atuação diante dessas três sessões que 
lhe foram proporcionadas para atuar. Tomara que outras sessões sejam proporcionadas à 
você, mas não como motivo de doença, como no caso do nobre vereador Ferrarini. 
Assim, senhor presidente, gostaria de agradecer à todos que estão presenciando a nossa 
sessão. Gostaria de dar boas vindas mais uma vez ao nobre suplente de vereador Sr. 
Neko. Gostaria de parabenizar à todos os trabalhadores de nossa cidade, pois estamos 
concluindo mais uma realização dos jogos dos trabalhadores. Graças aos trabalhadores 
de nossa cidade foi desenvolvido um grande trabalho em relação aos jogos. Gostaria de 
dizer que esta Casa, na semana passada, deu mais uma grande contribuição para o 
esporte de nossa cidade, pois aprovamos um projeto permitindo a propaganda nas 
quadras, onde auxiliam, através da iniciativa privada, as modalidades esportivas de 
nosso município. Então, gostaria de agradecer à todos mais uma vez. Gostaria de 
agradecer à atenção que me foi dispensada. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Boa noite senhor 
presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa. Gostaria de dizer em poucas 
palavras mesmo estando ausente a nobre vereadora Sônia, em relação ao que a mesma 
afirmou, na última sessão, que o transporte de nossos alunos virou bagunça. Na verdade 
não há nenhuma bagunça. Todos os ônibus responsáveis em realizar o transporte dos 
alunos passam por vistoria na Prefeitura Municipal. Com a ausência do selo da 
Prefeitura Municipal destacado nos ônibus, os mesmos não podem realizar esse tipo de 
serviço. A referida vistoria está sendo feita e por sinal é muito rigorosa. Realmente estão 
desenvolvendo um trabalho sério. A empresa Renata Lovatto ME contratou no início do 
ano uma determinada empresa para colaborar com o transporte dos alunos, onde a 
mesma não cumpriu os procedimentos disponibilizados pela empresa Renata Lovatto 
ME. Com isso foi rompido o contrato e a empresa necessitou comprar vários ônibus. 
Atualmente nenhuma linha de ônibus trabalha com a ausência do selo da vistoria. A 
vistoria é válida por seis meses. Após os referidos seis meses, os ônibus devem passar 
por uma nova vistoria. Os ônibus do Estado também estão passando por vistoria. 
Gostaria de dizer à nobre vereadora que realmente está sendo feito um trabalho bom, 
pois não está havendo reclamação dos pais. Os horários estão sendo cumpridos e todos 
os ônibus estão sendo trocados. Gostaria de dizer que há um prazo regimental da 
transferência das placas para o nosso município. Seria isso que gostaria de dizer, senhor 
presidente. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. 



HUMBERTO CARLOS BARISON:  “Senhor presidente, nobres vereadores, 
servidores desta Casa, imprensa falada e escrita, boa noite. Como afirmou o nobre 
vereador Mario da Fonseca, praticamente como um irmão para mim, que esta é a 
terceira vez que participo das sessões desta Casa. Na primeira legislatura foi necessário 
renunciar a minha cadeira de suplente, pois na época estava à frente da diretoria e 
secretaria do Hospital Municipal. Não assumi a minha vaga como suplente porque era 
necessário deixar a área da Saúde. Não atuei somente como diretor e secretário da 
Saúde, pois atuei como médico, onde possuo mais de três mil cirurgias realizadas 
gratuitamente em nosso município. Às vezes faço algumas coisas nesse sentido. Nesta 
segunda legislação ocupei a vaga do nobre vereador Mario da Fonseca, pois o mesmo 
estava em lua de mel. A segunda vez ocupei a vaga do nobre vereador Ferrarini pelo 
fato de que sua esposa estava se formando. Infelizmente nessas últimas três sessões 
assumi a vaga do nobre vereador Ferrarini por motivos de saúde do mesmo. Conversei 
com o nobre vereador Ferrarini e o mesmo me afirmou que estará presente na próxima 
sessão para a realização da outorga do título de Segurança, onde será homenageada a 
Guarda Municipal, polícia Civil e polícia Militar. Acredito que é de suma importância, 
pois um dos assuntos que é mais debatido nas entrevistas com os pré-candidatos é a 
questão da Segurança nacional. A Segurança nacional passa pela Segurança municipal e 
passa para a Segurança Estadual. É por esse motivo que elaborei uma indicação ao 
nosso prefeito para que viabilize a possibilidade de instalação da Guarda Comunitária, 
utilizando os próprios membros da Guarda Municipal. O país do Japão é exemplo disso, 
onde atualmente fez um sucesso de repercussão mundial. No caso das UPPs (Unidades 
de Polícia) que se encontram nos morros do Rio de Janeiro, as mesmas estão 
conseguindo desbancar as questões do tráfico e da criminalidade em nosso país. 
Elaborei outras sugestões para o prefeito, além da área da Segurança, em relação ao 
Meio Ambiente. Devemos agir de acordo com os preceitos e o estatuto de nosso Partido 
Verde (PV). Às vezes sentimos que a população deve ser melhor informada ou 
orientada para que a mesma não cometa os excessos que estão cometendo atualmente. 
Convido a população em geral e os nobres colegas vereadores para pegarem seus 
veículos e darem uma volta nas ruas. Acredito que vocês encontrarão uma quantidade 
muito significativa de saquinhos de lixo pendurados nas árvores. Essa questão não é 
somente comum em nosso município, pois outros municípios também possuem esse 
tipo de problema. Acredito que vocês encontrarão materiais orgânicos dentro dos 
saquinhos de lixo, onde os mesmos estão sendo digeridos pelos gatos e cachorros de 
nosso município. A partir desse momento tentam coibir a presença de muitos gatos nas 
imediações do cemitério, mas acredito que tudo será em vão, pois os animais ficarão 
mais fortalecidos e procriarão muito mais. Então, as indicações que estou elaborando 
são no sentido que haja um reflexo positivo futuramente. A comunidade deve assumir 
essa responsabilidade em conjunto com o Legislativo e o Executivo. As pessoas não 
devem somente deixar a responsabilidade para o Executivo. Por outro lado estou 
desenvolvendo uma indicação no sentido de revitalização da Praça municipal, 
principalmente no sentido do retorno da fonte luminosa que foi destruída, contrariando 
grande maioria da população, mas a mesma não obteve a capacidade de protestar contra 
um ato absurdo e agressivo que as pessoas assim o fizeram. Acredito que talvez 
coubesse um projeto de lei, mas não houve tempo. Acredito que essa seja a minha 
última sessão, talvez a última dessa legislatura por motivos de doença. Se alguém for 
viajar e casar novamente, acredito que estarei presente nesta Casa novamente. Também 
estou elaborando uma indicação no sentido de que o prefeito dê incentivos à aquelas 



pessoas que consigam instalar em suas residências o aquecedor solar. Os incentivos 
viriam através do desconto no IPTU. Quem possuísse o referido aquecedor solar, 
conseqüentemente obteria o desconto. Estou elaborando um projeto de lei no sentido de 
que seja disciplinado o plantio de árvores nas ruas de nosso município. São fatores que 
desenvolvi para colaborar com os trabalhos do Legislativo e o Executivo. Gostaria de 
deixar uma parcela de participação de minha pessoa à toda sociedade. Quando o nobre 
vereador Mario da Fonseca disse em relação à parceria da iniciativa privada, também 
elaborei, através de indicação, que seja construído outro cruzeiro homenageando a nossa 
bandeira nacional. As imediações do almoxarifado municipal seria um dos pontos ideais 
para a implantação desse monumento, pois é um dos pontos mais altos de nosso 
município. Sugiro que seja uma cópia do suporte que possui a bandeira nacional 
localizado na CPFL do município de Campinas. Esse monumento passará uma 
impressão de cidadania, patriotismo e respeito às pessoas que passariam por aquela 
localidade. Quem obteve a oportunidade de visitar os Estados Unidos pôde constatar a 
presença da bandeira Francesa localizada na Avenida Champions Elise. O arco do 
triunfo possui um monumento homenageando os mortos da Segunda Guerra Mundial, 
inclusive os integrantes do país do Irã. Foi construído o pavilhão nacional da França 
para que determinadas pessoas não desrespeitem o arco do triunfo. Então, com a 
construção do pavilhão nacional na entrada de nossa cidade, acredito que passaria uma 
conotação de maior respeito, cidadania e advertência, pois o nosso país está crescendo e 
saindo da situação emergente. Estamos buscando o nosso espaço. Ouvi muitas críticas 
direcionadas ao presidente Lula na questão do Irã assinar o pacto nuclear. O Lula está 
ocupando um espaço, onde o pessoal do primeiro mundo está deixando vago. O pessoal 
do primeiro escalão disse o seguinte: “Ou você pára de elaborar tal coisa ou nós 
sancionamos.” O Lula disse o seguinte: “Vamos conversar para se conseguiremos 
chegar a um denominador comum.” O Brasil está correndo no vácuo daqueles que não 
estão sendo ocupados. Lembro-me que iniciei a minha carreira no Hospital Municipal 
fazendo as pequenas cirurgias eletivas. O Lula está fazendo a mesma situação. O meu 
papel final seria em agradecer primeiramente à Deus pela oportunidade. Gostaria de 
agradecer os servidores desta Casa que sempre me apoiaram. Em somente um dia de 
trabalho conseguiram elaborar todas as minhas indicações, incluindo o meu projeto de 
lei. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, público 
presente, imprensa, funcionários desta Casa. Não poderia deixar de tecer algumas 
palavras em relação ao doutor Humberto Carlos Barison. Com certeza é pessoas desse 
tipo que devem estar assumindo as cadeiras desta Casa de Leis. É um médico que 
trabalha seriamente com toda a comunidade. O doutor Humberto possui um grande 
conhecimento. Então, gostaria de parabenizá-lo, pois com certeza o senhor retornará à 
esta Casa trazendo consigo todo o conhecimento necessário para gerar bons frutos à 
toda administração em seus mais variados níveis. Gostaria de tocar em um assunto, 
onde afirmei que não falaria mais em relação ao mesmo. Tocarei nesse assunto no 
sentido de lavar a minha alma. Não gostaria de agredir ninguém. A má fé das pessoas 
levam à muitos lugares. Tenho sido questionado e agredido verbalmente nas ruas em 
relação à difamação de outras pessoas. Não gosto do senador Paulo Maluf, pois acredito 
que o mesmo não deu bons exemplos à população nacional. O mesmo afirmou, em 
relação à área jurídica, que está acontecendo várias coisas esquisitas em nosso país. 
Apesar de minha pessoa não gostar do senador Paulo Maluf, fui obrigado a concordar 
com o mesmo. Se venho à esta tribuna para acusar várias pessoas aleatoriamente, as 



mesmas, além de escutar a ofensa, devem provar que é mentira. Aquele que está 
falando, agredindo ou insinuando deve responder por isso. O vereador Mário que atua 
nessa área jurídica possui o conhecimento que esse assunto está tramitando. Quatro 
pessoas me abordaram nas ruas há quinze dias atrás pelo fato de uma reportagem no 
jornal Tribuna. Não gostaria de entrar em detalhes em relação ao responsável que 
escreveu a referida matéria. A referida reportagem alegava que a minha pessoa 
disponibilizou aumento de salário à um determinado funcionário público e logo em 
seguida fizemos um churrasco para comemorar esse fato dentro das imediações do 
almoxarifado. Alguém deve provar esse fato, pois primeiramente não sou ignorante ou 
retardado mental para fazer um churrasco dentro de uma repartição pública em dia de 
trabalho. Acredito que esse fato seria fotografado. A partir desse momento fui cobrado 
nas ruas. Perguntaram o que eu tinha feito ao Manoel Marques e se eu era inimigo do 
mesmo. Sou muito amigo do Manoel Marques, secretário de governo, e não possuo 
nenhum problema em relação à sua pessoa. Gostaria de deixar esse fato bem claro à 
toda população de Itapira. Pior do que isso foi a reportagem que saiu essa semana. Por 
esse motivo fui abordado nas ruas para ser maltratado. A reportagem diz que houve uma 
reunião nesta Casa para a disponibilização da verba do rodeio, onde houve um acordo. 
O jornal Tribuna diz que o Ministério Público deve averiguar essa situação. Os 
funcionários desta Casa estão presentes e podem afirmar se houve algum tipo de reunião 
nesta Casa em que envolvia a minha pessoa. A referida matéria afirma que fiz um 
acordo em relação à disponibilização de camarotes. A partir desse momento saí às ruas 
e me perguntaram se o Ministério Público não tomaria uma atitude. Muitas pessoas me 
falaram para arrumar um advogado, mas gostaria de dizer que não adianta gastar 
dinheiro com esse tipo de pessoa. O responsável pela matéria acredita que possui o 
direito de me difamar. Somente possuo esse espaço para salientar em relação à esse 
assunto. Nesse momento me sinto magoado e desiludido com as leis atuais que vigoram 
atualmente em nosso país. Fui muito ofendido pelo responsável da referida matéria e 
não é a primeira vez que isso acontece. Afirmaram que já pedi propina quando adquiri 
um carro para esta Casa de Leis. Acredito que essa pessoa não tem conhecimento pelo o 
que aconteceu nesta Casa, pois se houvesse algum tipo de problema as minhas contas 
não seriam aprovadas. Atualmente essa Casa de Leis possui dois carros. Acredito que 
esta Casa ainda possui carência em relação aos veículos, pois são dez vereadores que 
são transportados em somente dois carros. Esta Casa possui um documento, mas não 
vou colocar nos jornais. Esse documento prova como que minha pessoa realmente é. O 
primeiro dia que entrei nesta Casa como presidente houve uma licitação pública 
solicitando um determinado jornal oficial para as publicações desta Casa. O que 
aconteceu? O primeiro vencedor, jornal Gazeta de Itapira, disponibilizou um 
determinado preço ganhando, desse modo, a licitação. Como o jornal Gazeta não 
possuía um ano de circulação e CNPJ, o mesmo não pôde assumir. O jornal Tribuna de 
Itapira ganhou com um preço equivalente a 100% a mais do jornal Gazeta. Gostaria de 
dizer que envie uma carta destinada ao diretor do jornal Tribuna solicitando o seguinte: 
“Venho por meio desta, a bem do erário público, solicitar de vossa excelência que 
reveja o valor lançado para a licitação do jornal, haja vista que o primeiro colocado não 
pôde assumir.” O diretor me respondeu o seguinte: “Senhor presidente, em resposta ao 
ofício, venho através desta para dizer ao senhor que concordo com o que o senhor está 
solicitando.” Não estou nesta Casa para denegrir a imagem do diretor, pois o mesmo 
colaborou e atendeu o meu pedido. Acredito que dei um exemplo de como administro o 
dinheiro público. Fui ofendido nesta Casa em relação às dívidas, onde afirmaram que 



eram de minha autoria. Acredito que sou o único vereador que obteve as duas contas 
aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. Então, o que estão fazendo nos jornais e 
rodinhas políticas é nada mais do que mentiras. Acredito que as pessoas deveriam 
provar. Deixo o meu lamento em relação à imprensa, pois as pessoas devem possuir 
discernimento, sabedoria e integridade. É muito fácil subir à esta tribuna e acabar com a 
vida de uma pessoa. Em minha opinião, é covardia e uma rasteira de um determinado 
ser humano sem qualidade e qualificação. Então, como representante do povo venho à 
esta tribuna dizer que o foi colocado no referido órgão de imprensa é mentira, pois 
tenho como provar. Lamento que isso possa ser colocado ao vento ao menos termos o 
direito de nos defendermos. Acredito que isso é uma barbaridade. Se eu disser qualquer 
coisa, conseqüentemente sou recriminado, mas eles não. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , para que 
da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) REQUERIMENTO 
Nº. 0092/2010.- Requer licença para tratar de assuntos particulares. Autoria: Paulo 
Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 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 RODNEI SEMOLINI, o senhor Vice-Presidente em 
Exercício convida-o a assumir a vaga verificada. 2º) REQUERIMENTO Nº. 
0098/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 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 PAULO SÉRGIO DE SOUZA, 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. 3º) Em discussão e votação a Ata da 15ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 11 de maio de 2.010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 18 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. 4º) Projeto de Resolução nº. 003/2010.- Em que o Sr. Paulo 
Roberto Andrade submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 5º) Projeto de Resolução nº. 004/2010.- Em que o Sr. Mesa da Câmara 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Reajusta os 
vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal e reclassifica cargo, a partir de 1 º 
de Maio de 2010. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 
0076/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 



propositura supra que Autoriza firmar convênio com a União Internacional Protetora 
dos Animais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0077/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Executivo 
Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo - DER/SP. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca, requer e a 
Casa aprova por unanimidade, que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 
0078/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Concede abono aos servidores municipais e dá outras 
providências. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca, requer e a Casa 
aprova por unanimidade, que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Projeto de Lei nº. 
0079/2010.- Em que o Sr. Cleber Borges submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a Obrigatoriedade da Compensação das Emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE), pelos Promotores de Eventos Realizados em Áreas de 
Domínio Público, particulares e eventos subsidiados ou patrocinados pelo Poder 
Público. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 10º) Projeto de Lei nº. 0080/2010.- Em que o Sr. Humberto Carlos Barison 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Disciplina o plantio de 
árvores no perímetro urbano do Município de Itapira e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não 
havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 11º) Emenda Modificativa de nº. 
002/2010.- Modifica-se os artigos 1º e 7º do Projeto de Lei 101/2006, que 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 Expediente. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 
2010. a) Vice-Presidente em Exercício. 12º) PARECER nº. 91/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 125/2008 e Substitutivo nº 01/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
17/05/2010. 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 125/2008 e ao 
Substitutivo nº 01/2010, de autoria do Vereador Décio da Rocha Carvalho, , que 
"Denomina estradas municipais do Município de Itapira" são de parecer favorável à 
propositura, uma vez que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é 
justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam 
aos saudosos cidadãos, que em vida foram homens íntegros, trabalhadores e que 
contribuíram para o progresso de nossa cidade. 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 18 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em exercício. 13º) 
PARECER nº. 92/2010.- Ao Projeto de Lei nº 71/2010. RELATOR: Toninho Orcini. 
DATA: 17/05/2010. 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 71/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com instituições financeiras visando à concessão de linha de Crédito 
Imobiliário à Servidores Públicos", são de parecer favorável, uma vez que a matéria não 
apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em exercício. 14º) PARECER nº. 93/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
72/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 17/05/2010. 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 72/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, 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", são de parecer favorável, uma vez que a 
matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine 
a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em exercício. 15º) PARECER nº. 94/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
73/2010. RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. DATA: 17/05/2010. 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 73/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera a área doada para a entidade Jovem Em Ação Conquistando Seu 
Espaço através da Lei nº 4561/10", são de parecer favorável, uma vez que a matéria não 
apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em exercício. 16º) PARECER nº. 95/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
74/2010. RELATOR: Cleber Borges. 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 74/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Modifica a 
redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.471, de 11 de agosto de 2009", são de parecer 
favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação.  Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério 
do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em exercício. 17º) PARECER nº. 96/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 075/2010. RELATOR: Toninho Orcini. DATA: 17/05/2010. 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 75/2008, de autoria do 
Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina estrada rural do Município de Itapira 
de Izidoro Carmona" são de parecer favorável à propositura, uma vez que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem 
póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam ao saudoso cidadão, que em 
vida foi um homem íntegro, trabalhador e que muito contribuiu para o progresso de 
nossa cidade. 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 18 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. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0099/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Leotério Dias da Silva. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00100/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacinto Pavinato. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00101/2010.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olivia Elisa Bento Jacinto. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00102/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Paulo Marques Paulino. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00103/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Conceição Froes 
Lamari. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00104/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Américo Baptista Rovaris. Autoria. 



Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 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. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 24º) 
Requerimento nº. 0093/2010.- 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 que especifica da direção de empresa Itajaí. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. 25º) Requerimento nº. 0094/2010.- 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, da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, cópia fiel do mapeamento de mananciais do 
município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 0095/2010.- 
Requer que o Presidente desta Casa de Leis, junto com a Mesa Diretora, realize estudos 
com objetivo de criar projeto de incentivo ao meio ambiente envolvendo funcionários e 
vereadores. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 0096/2010.- 
Congratulação com o vereador desta Casa de Leis, Cléber Borges, pelo seu trabalho e 
gestão desenvolvido para a contemplação de Itapira com o projeto Cinema Itinerante. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 0097/2010.- 
Congratulação com o padre Cândido Eduardo da Costa, festeiros e comunidade, pela 
brilhante organização das solenidades religiosas da Festa de São Benedito. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 29º) Indicação nº. 00194/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a 
construção de uma creche no bairro Assad Alcici. Autoria. Humberto Carlos Barison. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Cleber João da Silva Borges manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 30º) Indicação nº. 00195/2010.- Sugere implantação de 
monumento à Bandeira Nacional em Itapira. Autoria. Humberto Carlos Barison. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) 
Indicação nº. 00196/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a aquisição de uma viatura específica 
ao Banco de Leite Humano do Hospital Municipal. Autoria. Humberto Carlos Barison. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) 
Indicação nº. 00197/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito enviar projeto de lei a esta Casa que 
determine a implantação obrigatória de suporte para lixo doméstico e dê outras 



providências. Autoria. Humberto Carlos Barison. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) Indicação nº. 00198/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito implantar a Guarda Comunitária em Itapira. Autoria. Humberto Carlos 
Barison. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 34º) Indicação nº. 00199/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ação de 
verificação sobre a disposição adequada de efluentes de lava rápido e oficinas 
mecânicas assim como funilarias e postos de gasolina, entre outras do gênero, no 
sentido de identificar compostos tipo PAHs (Policyclic Aromatic Hydrocarbons) em 
caixas separadoras. Autoria. Humberto Carlos Barison. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00200/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito a implantação de sistema de aquecimento solar nos prédios 
públicos municipais. Autoria. Humberto Carlos Barison. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 00201/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito criar programa de incentivo para concessão de benefício ao 
cidadão, por meio do IPTU, para aqueles que adotarem o sistema de energia solar. 
Autoria. Humberto Carlos Barison. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 00202/2010.- Sugere 
projeto de revitalização na Praça Bernardino de Campos Autoria. Humberto Carlos 
Barison. 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 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 00203/2010.- Sugere criar viveiro de 
mudas de café para implantação de programa de incentivo à cafeicultura junto aos 
pequenos produtores. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 00204/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente realizar um 
revitalização e manutenção geral no Centro Hideraldo Luis Bellini, o maior complexo 
esportivo e de lazer de Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Indicação nº. 
00205/2010.- Sugere a criação de uma fábrica de blocos, para fabricação de tijolos e 
outros materiais para utilização da administração municipal. 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 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 41º) Indicação nº. 00206/2010.- Sugere implantação da 
biblioteca móvel. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Indicação nº. 00207/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito que desenvolva estudo junto à Viação Itajaí objetivando uso do biodiesel 
em toda ou parte da frota. 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 18 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 43º) 
Indicação nº. 00208/2010.- Sugere execução de reformas, obras de recuperação e 
revitalização no monumento em memória à Revolução de 32 no morro do Gravi. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 44º) Indicação nº. 00209/2010.- Sugere 
doação de área afastada do perímetro urbano à União Internacional Protetora dos 
Animais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 45º) Indicação nº. 00210/2010.- Sugere 
denominação de Zara Audi Pavoleti a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 46º) Indicação nº. 00211/2010.- Sugere realizar-se mutirão de limpeza, 
remoção de detritos no Parque da Felicidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 47º) 
Indicação nº. 00212/2010.- Indica ao Sr. Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras 
para cobertura e instalação de assentos no pontos de ônibus existente na rua José 
Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 48º) Indicação nº. 00213/2010.- Sugere 
implantação de proteção em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “A nossa 
legislação não permite. As pessoas colocam por livre e espontânea vontade. Por lei não 
se pode colocar nenhum tipo de proteção em cima de vias públicas.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Na Praça Dr. Hortêncio 
Pereira da Silva, confluência que sai de frente com a rua do PPA Central, as calçadas 
encontram-se destruídas. O pessoal que reside nessa localidade foram os responsáveis 
em reivindicar essa situação.” 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 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 49º) Indicação nº. 00214/2010.- Sugere podas 
de árvores na rua Manaus e retirada de troncos do canteiro central da avenida Brasil 
naquela região. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Ofícios: 50º) Ministério da Saúde Nº 
Ref. 514570/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$ 43.617,00. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 51º) Associação Paulista de 
Municípios: Agradecimento pelo encaminhamento do Requerimento de autoria do 
Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini, parabenizando a entidade pela realização do 54º 
Congresso de Municípios. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 52º) 
Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SNJ nº 240/210: Esclarecimento sobre o 
tema expedido através do Requerimento baseado na reforma do ponto turístico 



denominado Cruzeiro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 53º) 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Ofício Circular 
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 21: Recursos financeiros destinados à 
manutenção dos Serviços de Ação Continuada no valor de R$ 33.063,05. DESPACHO: 
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Após a leitura dos ofícios, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício suspende a Sessão a fim de que as comissões exarem parecer referente aos 
Projetos de Lei 77 e 78/2010. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
quórum, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. 1º Secretário para que 
proceda a leitura dos pareceres 97 e 98/2010 referente aos Projetos de Lei 77 e 78/2010 
sucessivamente. 54º) PARECER nº. 97/2010.- Ao Projeto de Lei nº 077/2010. 
RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. DATA: 18/05/2010. 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 77/2008, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP" são de parecer favorável à propositura, 
uma vez que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 
É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em exercício. 55º) PARECER nº. 98/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
078/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 18/05/2010. 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 78/2008, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Concede abono aos servidores municipais e dá outras providências." 
são de parecer favorável à propositura, uma vez que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em exercício. Esgotadas as 
matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 004/2010.- 
Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal e reclassifica cargo, a 
partir de 1 º de Maio de 2010. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
primeira votação o Projeto de Resolução nº 04/2010. Aprovado por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja dispensada dos interstícios legais e 
regimentais e que venha ao processo de segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em 
Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo plenário, coloca em segunda 
votação o Projeto de Resolução nº. 04/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 



APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o Substitutivo 01/2010 ao 
Projeto de Lei nº 00125/2008.- Denomina estradas municipais do Município de Itapira. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO 
DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, imprensa escrita e falada, ouvintes da 
Rádio Clube, funcionários desta Casa, boa noite. Entrei com um projeto nomeando 
algumas estradas rurais de nosso município no ano de 2.008. Foram cerca de 50 estradas 
municipais que receberam um determinado nome através desta Casa. Chegando ao final 
do ano de 2.008 pedi para as comissões exararem o parecer para o referido projeto vir à 
apreciação desse plenário. Assim que foi ganhando a atenção de todos, o que 
aconteceu? As comissões seguraram os projetos de minha autoria. Os responsáveis em 
segurar os projetos de minha autoria não são dessa legislatura atual. Quem fornecia as 
placas denominativas era a Prefeitura Municipal. A partir do momento em que os 
projetos eram aprovados nesta Casa, o departamento de Trânsito se encarregava em 
colocar os referidos nomes nas placas. Há placas que se encontram nas estradas, mas 
ainda não foram votadas nesta Casa. Então, peço desculpas à algumas famílias que 
pensaram que os nomes já passaram pelo processo de votação. Acredito que na data de 
hoje os vereadores votarão o projeto. Algumas estradas denominadas como Sr. José 
Fulaneto, Sr. André Fracarolli, Oscar Pires, José Guerreiro Torres, Orlando Andrade e 
Sr. José Zinho passarão pelo processo de votação. Vejam que esses nomes estavam 
sendo segurados nesta Casa desde o ano de 2.008 pelo fato da inveja de muitas pessoas. 
Esse problema não deve acontecer em nosso município. Devemos optar pelo trabalho e 
união ao nosso povo. Espero que todos os vereadores votem favoráveis à esse projeto. 
Então, peço aos senhores que votem favoráveis, pois são pessoas idôneas. Gostaria de 
dizer isso na data de hoje, pois os projetos poderiam ser votados no início desse ano. 
Logo que entrou a atual legislatura o projeto poderia ser votado, mas quando fiquei 
independente optaram em aproveitar da situação. Venho à esta tribuna pedir, mas 
optaram em segurar todos os projetos de minha autoria. Muitas coisas são seguradas 
dessa forma nesta Casa. Muito obrigado à todos.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Substitutivo ao Projeto de Lei 125/2008. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a 
Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda 
votação o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 125/2008. Aprovado em segunda votação 
por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Gostaria de agradecer aos nobres pares, pois se o projeto tivesse 
chegado antes neste plenário, acredito que todos votariam favoráveis. Se as comissões 
não tivessem sido trocadas, o referido projeto não teria passado somente na data de hoje. 
Gostaria de agradecer à esta Casa e as comissões que exararam o parecer favorável. 
Muito obrigado à todos.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0063/2010.- 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. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0065/2010.- Revoga as Leis 4.256/08 e 
4.300/08. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, o Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
adiada por 15 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0071/2010.- 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com instituições financeiras 
visando à concessão de linha de Crédito Imobiliário à Servidores Públicos. 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 071/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0072/2010.- 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. 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 072/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0073/2010.- Altera a área doada para a entidade Jovem Em Ação Conquistando 
Seu Espaço através da Lei nº 4561/10. 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 073/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0074/2010.- 
Modifica a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.471, de 11 de agosto de 2009. 
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 
074/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0075/2010.- Denomina estrada rural municipal do Município de 
Itapira de Izidoro Carmona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei 075/2010. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova 
por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O Sr. Vice-Presidente em Exercício acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 075/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0077/2010.- Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP. Autoria: 
Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta 
Casa, boa noite. Não poderia deixar de falar que estou presente há quase trinta anos 
nesta Casa, onde constatei uma evolução em relação aos pedidos dos vereadores. Então, 
gostaria de dizer que a bancada de oposição fez muitos pedidos ao deputado, onde em 
muitos deles fomos atendidos. Não poderia deixar de falar que muitas vezes as obras 
demoram. Sabemos que a obra do bairro do Machadinho pegou uma época de muita 
chuva, onde acarretou no atraso de toda a obra. Mesmo assim a obra foi concluída com 
sucesso, graças a verba do deputado Barros Munhoz. Foi uma verba avaliada em quase 
R$ 2.832.700,00. Em relação a obra que está sendo realizada no bairro dos Pires, 
acredito, se o tempo colaborar, que até no dia 10 de junho a obra seja finalizada. Foi 
uma verba avaliada em quase R$ 1.960.000,00 que foi disponibilizada pelo deputado 
Barros Munhoz. A obra do bairro da Ponte Nova está avaliada em quase R$ 
5.600.000,00. O recapeamento da rodovia Mogi Guaçu está em torno de R$ 
5.000.000,00. A obra do Machadinho está avaliada em torno de R$ 2.000.000,00. A 
micro-pavimentação da estrada que liga Itapira à Amparo está avaliada em cerca de R$ 
3.000.000,00. A implantação do trevo da Bertini está avaliada em R$ 1.160.000,00. A 
construção do trevo da empresa Teka está avaliada em cerca de R$ 300.000,00. São 
verbas disponibilizadas graças ao deputado Barros Munhoz. Poucos minutos que o 
deputado Munhoz ficou como governador do Estado foi disponibilizada uma quantidade 
significativa de verbas. Gostaria de dizer isso, pois muitas vezes o pessoal elabora 
críticas em relação ao deputado. Atualmente existe um projeto para o asfaltamento 
desde a escola do Anglo até a divisa de nosso município. Também será asfaltado cerca 
de dois quilômetros e meio, desde o município de Mogi Mirim. É um pedido muito 
antigo das pessoas que residem naquelas imediações. Essa obra que estamos votando na 
data de hoje está avaliada em cerca de R$ 2.250.000,00. Já foi publicado no Diário 
Oficial em relação ao asfaltamento de cerca de quatro quilômetros no bairro do Rio 
Manso. Esse trabalho será desenvolvido pela DER. A Prefeitura Municipal tem 
cooperado? Claro que sim. Ontem o S.A.A.E. trabalhou o dia inteiro para sanar o 
problema dos canos de água na entrada do bairro da Santa Marta. Somente nas estradas 
de rodagem foram investidos cerca de R$ 35.266.488,34. É um trabalho realizado em 
conjunto. Todas as entidades de nosso município receberam verbas do Estado, inclusive 
a Santa Casa de Misericórdia. Gostaria de parabenizar o prefeito atual por enviar à esta 
Casa o referido projeto. No bairro dos Pires há muita movimentação de caminhões 
devido ao transporte de verduras. Não poderia deixar de explanar em relação à esse 
assunto. A ETEC é prova do esforço de nosso deputado. Atualmente o nosso município 
não possui muitos pedreiros. O responsável pela obra da ETEC disse que está 
necessitando de pedreiros para fazer os reboques. Gostaria de explanar esse assunto para 
provar à quem está dizendo que o deputado não fez nada para o nosso município. O 
asfalto do bairro dos Pinheiros será feito através de concorrência pública, pois o DER 
não realizará a obra. Algumas obras já foram publicadas no Diário Oficial. Todos esses 
fatores é resultado de um trabalho realizado em conjunto por todos os vereadores. As 
viagens até São Paulo eram baseadas na solicitação de vários fatores ao nosso deputado. 
As verbas estão chegando a todos os municípios de nossa região, inclusive o nosso 



município. Concordo que há demora em relação ao atendimento dos pedidos, pois 
acredito que é muito difícil o processo de tramitação. Estive conversando com o 
presidente do DER e o mesmo me afirmou sobre a questão das minas d'água existentes 
nas beiradas dos barrancos. O presidente Clayton disse que será necessária a drenagem 
em quase todas as partes mais baixas do bairro dos Pires, pois caso não houver a 
referida drenagem, futuramente o asfalto poderá apresentar problemas. Gostaria de 
parabenizar mais uma vez o nosso prefeito, pois o mesmo assinou várias autorizações, 
onde provou que estamos trabalhando em conjunto. Vários bairros de nosso município 
serão beneficiados à nosso pedido. Seria isso que gostaria de dizer, senhor presidente. 
Não poderia deixar de vir à esta tribuna para explanar a minha idéia em relação à esse 
assunto. Gostaria de dizer que estamos vivendo uma nova era, pois no passado era 
muito difícil receber verbas do Estado. Atualmente o processo de tramitação é mais 
fácil. Muito obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, 
funcionários desta Casa. Esse nível de discussão é outra coisa. Gostaria de dizer que o 
meu ponto de vista em relação ao deputado sempre será o mesmo e nunca mudará. 
Gostaria de agradecer o nobre vereador Antonio Orcini e dizer que não somos contra. 
Gostaria de parabenizar os vereadores que conseguiram esse fator para o nosso 
município. Acredito que esse é caminho mais adequado. A questão da ETEC foi 
cobrada pelos dez vereadores desta Casa. Quando discutimos a questão da política não 
devemos puxar a situação para o nosso lado, pois desse modo evitará confusões. A 
dificuldade está presente e não devemos deixar de agradecer o deputado, mas também 
não devemos deixar de agradecer a Prefeitura Municipal, pois todas as situações 
necessitam de uma contrapartida. Se existir má fé de ambos os lados acarretará no 
comprometimento da Prefeitura Municipal. O DER pode atravessar por problemas 
referentes à licitação, ou seja, alguém pode embargar, pois aconteceu o mesmo fato com 
a Prefeitura Municipal de nosso município. Depois de muitos bairros serem asfaltados, 
havia mais uma obra avaliada em quase R$ 2.500.000,00, mas a mesma foi embargada 
por uma empresa situada no Rio Grande do Sul. Esse fato aconteceu há dois anos e 
meio, onde a Prefeitura Municipal responde até os dias atuais por essa situação. Se 
alguém fez isso somente para que hoje seja feito os referidos asfaltamentos, digo graças 
à Deus. A minha opinião em relação ao que aconteceria futuramente era que gostaria de 
estar errado. Não desminto e não retiro uma vírgula do que disse. Lembro-me que falei 
o seguinte: “Espero que até o dia 05 de outubro os fatos que foram prometidos sejam 
cumpridos.” Nesse momento não pode haver sensacionalismo. Todos sabem que se um 
determinado deputado perder as eleições muitas coisas chegarão ao fim. Muitas pessoas 
usam a má fé para iludir a população. Essa questão não posso aceitar. Em relação à esse 
projeto somente devemos agradecer, pois mais uma vez a população foi beneficiada. Já 
disse que o prefeito não ficará em um determinado lugar com o deputado Barros 
Munhoz. Caso o prefeito de nossa cidade necessite assinar algum documento, o mesmo 
assinará e ponto final. Acredito que chegamos à um ponto em que o nosso município 
está sendo beneficiado. Vamos ver onde terminará essa questão, pois já recebi várias 
reclamações em relação aos asfaltos que foram feitos há cerca de sete anos. Alguns 
asfaltos estão completamente deteriorados. Alguns vereadores afirmam o seguinte: 
“Antes ter ficado com o asfalto de terra do que um asfalto desses.” Então, não é uma 
crítica. O que estou querendo dizer? Estou querendo dizer para as referidas obras serem 
feitas com qualidade, pois é isso que a população espera. Quando as pessoas usam a 
política para dizer que asfaltará o nosso município inteiro, acredito que é preferível que 



asfaltem somente metade de nosso município, mas com qualidade. Desse modo a obra 
será duradoura e as pessoas não meterão o pau nos responsáveis pela obra. Devemos a 
começar a valorizar o dinheiro do povo, pois tudo o que está sendo feito é com o 
dinheiro da população. Graças a Deus que o deputado enviou a verba e o prefeito 
acatou. As verbas devem ser fiscalizadas e muito bem aproveitadas, pois as obras 
politiqueiras não devem ser feitas. Se não houvesse ofensas particulares dentro desta 
Casa, acredito que o respeito seria maior. O velho ditado diz que quem com o ferro fere, 
com o ferro será ferido. Então, acredito que chegamos à um bom senso. Em minha 
opinião, a sessão de hoje é atípica. Espero que todas as obras sejam realizadas e as 
pessoas parem de puxar o tapete de outras. Desse modo os vereadores desta Casa não 
ficarão como marionetes, acatando os pedidos e vontades de outras pessoas. A nossa 
obrigação é fiscalizar e cobrar. O asfalto deve ser feito com qualidade, independente se 
o asfaltamento for realizado em somente metade de nosso município. Acredito que o 
meu pensamento em relação ao Barros Munhoz está sendo bem claro. Acredito que a 
força negativa não parte do prefeito Toninho Bellini, pois a Prefeitura Municipal 
ofereceu contrapartida para a realização de vários fatores que beneficiariam a população 
de nossa cidade. Acredito que não deve haver exagero, folclore ou fantasia por parte dos 
vereadores. Se a oposição levar aos céus um fato que não existe, acredito que a situação 
deve retrucar. Em relação à forma que o nobre vereador Toninho Orcini expôs nesta 
tribuna, acredito que o mesmo não levou ninguém ao céu ou a terra e não maltratou 
absolutamente ninguém. Então, o nobre vereador está de parabéns. O meu ponto de 
vista em relação à ETEC continua o mesmo, pois espero que a mesma não seja 
inaugurada somente cinco dias antes das eleições. Quando não agredimos ninguém com 
as palavras, conseqüentemente começamos a caminhar nesta Casa. Todos os projetos 
que foram aprovados nesta Casa, foram aprovados através de bom senso. O nobre 
vereador Décio sabe que nunca fui contra o projeto das estradas de sua autoria. A 
política existe, pois às vezes existe algum vereador integrante das comissões nesta Casa 
que impede a tramitação dos projetos. Desejo que o nosso município seja contemplado 
cada vez mais. É lógico que não chegaremos ao valor disponibilizado pelo deputado 
Barros Munhoz, mas também conseguimos verbas significativas para a construção da 
arquibancada de nosso estádio. O ministro de Esportes foi o responsável em 
disponibilizar essa verba. Às vezes muitas pessoas afirmam que para a construção de 
arquibancadas a administração possui dinheiro, mas para outras coisas não possui. 
Todos sabem que as verbas disponibilizadas pelo Estado devem ser usadas somente 
para a construção de fatores já especificados. O dinheiro é destinado para somente uma 
determinada obra. A prestação de contas será referente somente à obra especificada. Os 
vereadores devem explicar essas situações à toda população. Desejo que o nosso 
município receba muitas outras verbas. Todos os vereadores estão de parabéns. O povo 
está sendo beneficiado com a execução desses fatores. Acredito que o nosso município 
progredirá em relação à outros municípios vizinhos. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 077/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2009. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0078/2010.- Concede abono aos servidores municipais e dá outras 
providências. 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 078/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Honestamente gostaria de agradecer à 
todos os vereadores, haja vista que houve uma negociação entre o Sindicato e seria uma 
bobagem nos digladiarmos novamente. Então, acredito que é assunto muito importante 
que passará sem discussão. Se alguém fosse contra, acredito que estaria presente nesta 
Casa. Talvez não fosse isso que todos solicitavam, mas a maioria optou por essa 
alternativa. Agradeço a votação de todos em relação à esse projeto. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2009. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 12º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 
dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA 15 DIAS.. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Março de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 13º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Vice-Presidente em Exercício 
coloca em votação o Requerimento 088/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 
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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
senhor Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o Requerimento 090/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor 
Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o Requerimento 091/2010. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 
0093/2010.- 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 que especifica da direção de empresa Itajaí. Autoria: Décio Da Rocha 



Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Vice-Presidente em Exercício coloca 
em votação a Indicação 098/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de dizer que houve 
comentários em relação à coleta de lixo. Acredito que existe cerca de 40 famílias 
encarregadas de separar o lixo. As mesmas vivem disso. A coleta seletiva, sem dúvidas, 
deve acontecer, mas atualmente está sendo feito um trabalho onde cerca de 40 famílias 
se sustentam através disso. Não existe o abandono e não seria uma defesa à empresa. 
Devemos tomar um cuidado muito grande de não apresentar um determinado projeto 
que tire o ganha pão dessas 40 famílias. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Coloquei na referida indicação que o 
objetivo seria em não atrapalhar o dia-a-dia dos catadores de lixo. Então, sugeri que a 
empresa Sanepav destine todo material reciclado e recolhido no dia-a-dia à esta 
Associação de catadores de lixo reciclável. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Acredito que a 
conscientização deveria partir de toda a população. A partir do momento em que toda a 
população separar o lixo reciclável, com certeza o nosso município será beneficiado 
com isso. Infelizmente não vemos esse fator somente em nosso município, pois todas as 
cidades do Brasil possuem esse tipo de problema. Devemos unir o útil ao agradável, 
mas o primeiro passo, em minha opinião, deve ser da população. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) 
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. A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Gostaria 
de dizer que pedi o adiamento da referida matéria pelo fato de que estava trabalhando 
em cima da mesma. Não posso fazer o pedido. Então, deixarei a critério do prefeito. 
Gostaria de dizer que os esforços foram realizados, mas o vereador não possui poder 
para a implantação. Então, seria um estudo para que isso possa acontecer.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Vice-Presidente em 
Exercício coloca em votação a Indicação 0107/2010. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) 
Em única discussão a Indicação nº 00149/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que realize 
estudos junto ao departamento competente com objetivo de implantar um pólo turístico 
na represa entre Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade 
para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 30 Dias. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) 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, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Somente gostaria de dizer que sei a intenção do 
nobre vereador. Acredito que essa indicação poderia ser mais bem redigida. Na verdade 
não podemos construir mais salas e excluir as pessoas. A indicação deveria ser redigida 
no sentido de melhorar e aperfeiçoar as condições. Acredito que vossa excelência 
poderia reformular essa indicação, pois senão as pessoas entenderão que a indicação 
refere-se na exclusão das pessoas. Votarei favorável, mas fica a minha sugestão. Muito 
obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Essa indicação é proibida pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases), pois a 
intenção da referida lei é a inclusão da pessoa com deficiência nas salas de aulas. Falo 
isso porque minha esposa é professora. A intenção é incluir e não excluir. A partir do 
momento que se cria as referidas salas, automaticamente está havendo uma exclusão de 
pessoas. Então, acredito que é proibido por lei federal. Muito obrigado.” A seguir, pela 
ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 
DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Em única 
discussão a Indicação nº 00194/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de uma 
creche no bairro Assad Alcici. Autoria: Humberto Carlos Barison. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 22º) Em única discussão a Indicação nº 00202/2010.- Sugere projeto de 
revitalização na Praça Bernardino de Campos Autoria: Humberto Carlos Barison. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) 
Em única discussão a Indicação nº 00205/2010.- Sugere a criação de uma fábrica de 
blocos, para fabricação de tijolos e outros materiais para utilização da administração 
municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Voto favorável, mas com certeza essa 
indicação não caberia à construção, pois a fábrica de blocos deveria conter mão-de-obra 
especializada e todos os processos licitatórios para a compra de areia, pedra, cimento e 
ferro. Não tenho nada contra, mas acredito que isso não é permitido. Muito obrigado.” 
A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. HUMBERTO CARLOS 
BARISON:  “Também acredito que o poder Executivo não deve possuir uma indústria. 
Fica muito mais fácil comprarmos o tijolo pronto do que possuir funcionários públicos 
para desenvolver esse tipo de trabalho. Um exemplo seria em relação à doação de uma 
máquina de fabricar fraldas à uma determinada entidade. A entidade necessitaria vender 
cerca de três mil fraldas para sanar os custos. Acredito que o poder Executivo não deve 
produzir absolutamente nada e sim informatizar as ações. Muito obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor 
Vice-Presidente em Exercício coloca em votação a Indicação 205/2010. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 24º) Em única discussão a Indicação nº 00207/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
que desenvolva estudo junto à Viação Itajaí objetivando uso do biodiesel em toda ou 
parte da frota. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador autor 
solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) Em única discussão a 



Indicação nº 00213/2010.- Sugere implantação de proteção em local que especifica. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MARIO DA FONSECA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 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. 


