
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de maio de 2010. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 
2º Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER 
JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS  
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. Ausente o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO.  O Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 
inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : 
“Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa 
noite. Falar sobre meu pai é muito difícil. Meu pai sempre foi meu líder. Minha vida 
inteira foi inspirada em meu pai. A maior fortuna que meu pai deixou aos seus filhos foi 
seu nome. Seu nome é uma grande honra para seus filhos. O nome de meu pai sempre 
obteve créditos de muitas pessoas de nossa região, pois comprávamos muitas coisas em 
seu nome. Devemos agradecer à todos, pois a maioria das pessoas sempre confiaram em 
meu pai. Construí um clube, onde o mesmo possui o nome de meu pai. O meu pai se 
tornou uma referência no bairro do Rio Manso, senhor presidente. Atualmente as contas 
da CPFL são encaminhadas a mais de 400 propriedades com o nome de meu pai. Rio 
Manso é somente apelido, pois na verdade o verdadeiro nome é Rio Mogi Guaçu. 
Durante 50 anos meu pai foi ruralista e comerciante. Muitos jornalistas brincavam com 
meu pai chamando seu pequeno barzinho de Carrefour. Com o passar dos tempos meu 
pai conseguiu construir um bar maior. Na sexta-feira meu pai passou pela última vez um 
seu bar. No dia seguinte ele acordou com uma dor na perna. Um pouco mais tarde, meu 
pai sofreu um enfarte. Meu irmão trouxe meu pai até a cidade, onde os médicos 
chegaram a ampará-lo. Os médicos acompanharam meu pai até seus últimos minutos. 
Então, gostaria de deixar registrado o meu agradecimento em relação ao Hospital 
Municipal, pois os médicos fizeram o que era necessário. Infelizmente a força maior 
chamou meu pai. Como estava no município de Santa Rita de Caldas, aproveitei para 
rezar, pois meu irmão já havia me ligado. Fiz uma oração para Santa Rita ajudar meu 
pai e à todos os doentes, pois não era somente meu pai que precisava de ajuda. Meu pai 
sempre dizia que gostaria de uma morte sem sofrimento. Acredito que seu pedido foi 
atendido por nosso Deus, pois o mesmo não sofreu. Gostaria de agradecer à todos 
vereadores e as pessoas que me apoiaram. Somos em sete irmãos e nunca vivi longe de 
meu pai. Ontem fiz 50 anos de vida e sempre estive ao lado de meu pai. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, funcionários desta Casa, imprensa, 
vereadores, público presente. Acredito que não fui freqüentador do chamado Carrefour, 
mas estive presente no mesmo por várias vezes. Muitas vezes quando me desloquei até 
o bairro do Rio Manso para negociar gado, sempre fui muito bem recebido. Acredito 
que meu irmão também foi muito bem recebido. Lembro-me que um determinado dia 
seu pai veio em minha direção perguntando se eu era o irmão do prefeito. O Sr. Zé 
Branco me serviu queijo e lingüiça. Sempre fui muito bem tratado. Comentei com o 
nobre vereador Décio que seu pai era muito novo. Sabemos que seu pai sempre lutou 
por seu bairro, onde com certeza há 60 anos não existia asfalto, água, luz e telefone. 
Realmente foi uma luta de todos os nossos pais para conseguirmos as coisas de 



atualmente. Acredito que estamos perdendo uma geração importante, onde deixará, sem 
sombra de dúvidas, uma herança de como era o trabalho manual. Acredito que seu pai 
gostava muito de gado. Também gosto muito de gado. Seu pai sempre estava em cima 
de seu cavalo cuidando de seus bois. Seu pai é exemplo de muitas pessoas que 
trabalharam com a enxada no passado. Atualmente procuramos uma determinada pessoa 
para carpir um jardim, mas infelizmente não encontramos. Atualmente não podemos 
contratar qualquer pessoa sem documentação e carteira assinada devido os problemas 
atuais. Gostaria de deixar registrados os meus verdadeiros sentimentos em relação ao 
seu pai. Acredito que é uma perda lamentável e irreparável. Esperamos que você e sua 
família, Décio, se recuperam e toque a vida para frente, pois esse seria o nosso destino 
nesta terra. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE:  “Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Clube, nobres 
pares, funcionários desta Casa, querido Décio, boa noite. Estava a serviço no Paraná 
quando recebi a triste notícia do falecimento de seu pai. Logo em seguida liguei em seu 
celular para pedir desculpas pelo fato de não comparecer ao velório. Gostaria de deixar 
registrados os meus sentimentos. Conheci muito pouco seu pai, mas o pouco que 
freqüentei a localidade onde residia o mesmo, passei a gostar, de forma gratuita, de seu 
pai. A vida é assim. Infelizmente não tenho pai e mãe, pois ambos partiram desse 
mundo. Somente pedimos que Deus o tenha em algum lugar, quem sabe, melhor que 
famoso bairro do Zé Branco. Acredito que também é um momento especial para você, 
Décio, pois na data de ontem você completou meio século de vida. A vida é desse 
modo, pois devemos fazer do limão uma limonada. Nesses momentos não tenho o que 
falar. Simplesmente gostaria de desejar muita força à você e sua família. Sei que é 
difícil, mas gostaria de cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Desejo-lhe que a vida 
possa continuar à você e todos seus familiares. Muito obrigado e boa noite.” Não 
havendo mais nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, 
o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , para que 
da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) 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 25 de maio de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 
primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 
2º) REQUERIMENTO Nº. 00103/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 3º) PARECER nº. 100/2010.- Ao Projeto de Decreto 
de Legislativo nº 004/2010. A Comissão de Ética, que a este subscrevem, reunida nesta 
data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado comerciante senhor 
JOSÉ CARLOS GALDEANO FERNANDES, apresentado nesta Comissão pelo nobre 
vereador Paulo Roberto Andrade, com a finalidade de apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 04/2010, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 
responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 
propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado como industriário em nossa 
cidade. JOSÉ CARLOS GALDEANO FERNANDES, nasceu no Município de São 
Paulo, Capital, no dia 25 de janeiro de 1951, seus pais José Antonio Galdeano Perez e 
Mercedes Dolores Fernandes Galdeano. Mudou-se para Itapira no ano de 2001, quando 



instalou neste município a empresa, "Aramatel Produtos Técnicos de Arame Ltda." e 
transferiu também para nossa cidade a empresa "Qualitas Indústria Eletromecânica 
Ltda.". Rotariano desde o ano de 2003, Presidente do Rotary de julho 2007 a junho de 
2008. Voluntário do Lar São Vicente de Paula, atuando no início como presidente do 
Conselho e atualmente como tesoureiro. Em julho de 2007 recebeu o título de World 
Leader Business Personalidade da World Conferation of Business, e Prêmio Bizz 
Awards. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão 
opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010. É este o Parecer. A 
seguir, o 1º Secretário, passa a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2010.- 
Em que o Sr. Paulo Roberto Andrade submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo senhor José Carlos Galdeano Fernandes. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 4º) PARECER nº. 101/2010.- Ao Projeto de Decreto 
de Legislativo nº 005/2010. A Comissão de Ética, que a este subscrevem, reunida nesta 
data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado comerciante senhor 
PAULO STIVALLI JÚNIOR, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Paulo 
Roberto Andrade, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 05/2010, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de 
analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou 
esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao 
Município de Itapira pelo homenageado como industriário em nossa cidade. PAULO 
STIVALLI JÚNIOR, nasceu no Município de Rio Claro, São Paulo, no dia 18 de 
outubro de 1953, seus pais Paulo Stivalli e Carolina Enfelt Stivalli. Casado com Maria 
Luíza Arnold Neira Stivalli e pai de Felipe Neira Stivalli, Michele Neira Stivalli e 
Fernanda Neira Stivalli. Mudou-se para Itapira no ano de 2001, quando instalou neste 
município a empresa, "Aramatel Produtos Técnicos de Arame Ltda." e transferiu 
também para nossa cidade a empresa "Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.". Foi 
Presidente do Rotary Clube de Itapira no biênio 2009/2010. Em julho de 2007 recebeu o 
título de World Leader Business Personalidade da World Conferation of Business, e 
Prêmio Bizz Awards. Seu extenso currículo que fica fazendo parte do presente processo, 
o credencia a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados 
ao município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 
Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2010. É este o 
Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 
005/2010.- Em que o Sr. Paulo Roberto Andrade submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao ilustríssimo senhor Paulo Stivalli Júnior. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) PARECER nº. 102/2010.- Ao 
Projeto de Decreto de Legislativo nº 006/2010. A Comissão de Ética, que a este 
subscrevem, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da 
renomada Juíza de Direito da Comarca de Itapira Dra. Hélia Regina Pichotano, 
apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, com a 
finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2010, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadã Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão 
pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira 



pela homenageada como Juíza Titular da 1º Vara Cível desta Comarca. Hélia Regina 
Pichotano, nasceu no Município de Santa Cruz das Palmeiras, no dia 02 de outubro de 
1965, sendo seus pais Orfheu Pichotano e Vanda Aparecida Panaggio Pichotano. 
Formada em jornalismo e direito pela PUC de Campinas, iniciou sua atividade 
profissional como Advogada. Através de concurso público, ingressou na Magistratura 
no ano de 1994, na Comarca de Araçatuba - SP, como Juíza Substituta, passando pelas 
cidades de Casa Branca e Aguaí, onde assumiu definitivamente o cargo de Juíza Titular. 
 Transferida para a cidade de Itapira em 13 de outubro de 1998, assumindo em 
seguida o cargo de Diretora do Fórum local há mais de 10 (dez) anos. A Dra, Hélia 
Regina Pichotano vem realizando um excelente trabalho nesta cidade, sendo querida por 
todos os que têm a honra de trabalhar ao seu lado. Destaca-se ainda, pelo seu trabalho à 
frente da Justiça Eleitoral, aonde vem realizando um excelente trabalho, com muita 
competência e imparcialidade na organização e apuração dos votos, nas eleições 
realizadas para escolha dos governantes de nossa cidade, do nosso Estado e do nosso 
país. Seu currículo que fica fazendo parte do presente processo, a credencia a receber o 
Título de Cidadã Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. 
Por todo exposto que da Biografia da homenageada consta, esta Comissão opina pela 
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2010. É este o Parecer. A seguir, o 
1º Secretário, passa a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/2010.- Em que 
o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima 
Magistrada Dra. Hélia Regina Pichotano. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 103/2010.- Ao Projeto de Decreto 
de Legislativo nº 007/2010. A Comissão de Ética, que a este subscrevem, reunida nesta 
data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da renomada professora Abigail 
de Castro Parreira, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto 
Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2010, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadã Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão 
pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira 
pela homenageada como festeira de São Benedito e uma das fundadoras da Seicho Noie 
nesta cidade. Abigail de Castro Parreira, nasceu no Município de São João da Boa 
Vista, no dia 15 de março de 1.945, sendo seus pais Alfredo e Gelsi de Castro Parreira. 
Começou a trabalhar muito jovem, exercendo várias funções, entre elas a de cabeleireira 
e manicure particular. Trabalhava duro durante o dia e a noite freqüentava a Escola 
Técnica do Comércio de Itapira, onde se formou como auxiliar de escritório e 
posteriormente formou-se professora pelo Instituto de Educação Dona Elvira Santos de 
Oliveira. Foi festeira de São Benedito, ajudou com seu trabalho voluntário na 
construção da igreja de São Judas Tadeu e participava de todas as campanhas para 
arrecadar fundos para as entidades assistenciais de Itapira. Seu currículo que fica 
fazendo parte do presente processo, a credencia a receber o Título de Cidadã Itapirense 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da 
Biografia da homenageada consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 07/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto 
Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima senhora Abigail de Castro 



Parreira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) PARECER 
nº. 106/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 008/2010. A Comissão de 
Ética, que a este subscrevem, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 
Biografia do renomado médico Dr. Newton Santana, apresentado nesta Comissão pelo 
nobre vereador Luis Hermínio Nicolai, com a finalidade de apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 08/2010, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 
responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 
propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado como médico e pelas funções que 
ocupou e ainda ocupa em diversas entidades assistenciais de nossa cidade. Dr. Newton 
Santana, nasceu no Município de Itirapuã, Estado de São Paulo, no ano de 1957, sendo 
seus pais Antonio Santana e Maria de Lourdes Santana, família de etnia espanhola. 
Casado com Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana, de cuja união advieram dois filhos. 
Formou-se em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre em 
1.985, concluindo especialização de Ginecologista e Obstretícia no ano de 1.987, 
mudando-se para Itapira neste mesmo ano, para trabalhar na Rede Municipal de Saúde 
do Município de Itapira e posteriormente na Santa Casa de Itapira onde trabalha até a 
presente data. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Técnico da APAE e é membro da 
Diretoria do Conselho Municipal do Desenvolvimento Agrícola. Seu currículo fica 
fazendo parte do presente processo, o credencia a receber o Título de Cidadão Itapirense 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da 
Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 08/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/2010.- Em que o Sr. Luis Hermínio 
Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Doutor Newton Santana. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 
107/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 009/2010. A Comissão de Ética, 
que a este subscrevem, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 
Biografia do renomado dentista Luiz Carlos Pires de Carvalho, apresentado nesta 
Comissão pelo nobre vereador Luis Hermínio Nicolai, com a finalidade de apresentação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2010, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão 
Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade 
de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos 
inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo homenageado como 
dentista, sanitarista e pelas funções que ocupou e ainda ocupa em diversas entidades 
assistenciais de nossa cidade. O Luiz Carlos Pires de Carvalho, nasceu no Município de 
Cafelândia, Estado de São Paulo, em 28 de junho de 1928. Casado há 53 anos com a 
professora Maria Yolanda Lopes de Carvalho, de cuja união advieram os filhos: Luiz 
Cláudio, Luciano e Lucila Maria e cinco netos. Formou-se em Odontologia pela PUC - 
Campinas, especializando-se em Odontopediatria e Saúde Pública, com efetiva 
participação em seminários, palestras e congressos Nacionais da APCD. Fundador da 
APCD - Regional de Mogi Mirim e do Lions Club de Itapira, onde militou por 40 anos. 
É membro da maçonaria desde 1998, um dos fundadores do Tênis Club e Clube de 
Campo Santa Fé. Na área assistencial, participa como Diretor do Lar São Vicente de 
Paulo, desde 1970 e na área religiosa, chefia da Pastoral da Juventude e da equipe de 



preparação para o casamento da Paróquia Santo Antonio. Seu currículo fica fazendo 
parte do presente processo, o credencia a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos 
relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia 
do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 09/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 009/2010.- Em que o Sr. Luis Hermínio Nicolai 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo dentista Luiz Carlos Pires de 
Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não 
havendo mais Projetos de Decreto Legislativo o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Resolução. 9º) PARECER nº. 99/2010.- Ao Projeto de Resolução nº 
005/2010. A Comissão de Ética, que a este subscrevem, reunida nesta data, encarregada 
de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado radialista senhor LUIZ ANTONIO 
DA FONSECA, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Luis Henrique 
Ferrarini, com a finalidade de apresentação do Projeto de Resolução nº 05/2010, 
instituindo no âmbito da Câmara Municipal de Itapira a Sala de Imprensa Radialista 
Luiz Antonio da Fonseca - Toy Fonseca. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão 
pelo parecer favorável, com exceção do voto da Vereadora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos, manifestando contrariamente ao Projeto de Resolução. O currículo do 
homenageado que fica fazendo parte integrante do presente processo, o credencia a 
receber a homenagem proposta.  Por todo exposto que da Biografia do homenageado 
consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
01/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário, passa a leitura do Projeto de 
Resolução nº. 005/2010.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Institui no âmbito da Câmara Municipal de 
Itapira a "SALA DE IMPRENSA RADIALISTA LUIZ ANTONIO DA FONSECA - 
TOY FONSECA". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Lei. 10º) Projeto de Lei nº. 0081/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo renovar, por 12 meses, o convênio celebrado nos termos da Lei nº 3.863/06. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 
0082/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Executivo Municipal a receber recursos do Programa 
de Habitação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) 
Projeto de Lei nº. 0083/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a cessão de imóvel à empresa Ideal 
Indústria e Comércio de Moto Peças Ltda. - ME. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 0084/2010.- Em que o Sr. 
Toninho Orcini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Institui a Semana Evangélica no Município de Itapira, a ser comemorada anualmente 
sempre na semana que antecede o Dia da Bíblia, segundo domingo do mês de 



dezembro. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
PARECER nº. 104/2010.- Ao Projeto de Lei nº 101/06.  As Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a 
este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à Emenda Modificativa nº 02/10 
ao Projeto de Lei nº 101/2006, de autoria da nobre vereadora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos, 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.", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
propositura acordaram por exarar parecer favorável à tramitação da matéria, uma vez 
que a mesma 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 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 15º) PARECER nº. 105/2010.- Ao Projeto de Lei nº 076/2010. 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 76/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Autoriza firmar convênio com a União Internacional 
Protetora dos Animais" 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 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de 
imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 
sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o 
Vereador solicitar na íntegra. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00105/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Paganini Tenório. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00106/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Liberato Rodrigues da Cruz. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00107/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angelina de 
Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00108/2010.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alberto Stringuetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00109/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José da Rocha 
Carvalho.. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 
Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma 
guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, 
o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 21º) Requerimento nº. 
0099/2010.- Voto de Congratulação com o Sr. Dr. Delegado de Polícia Diretor do 
Deinter II, Paulo Antônio Bicudo, pela seu brilhante trabalho desenvolvido na Polícia 
Civil do Estado de São Paulo. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00100/2010.- 
Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio Bosso e Sra. Nifa de Freitas Bosso, 
pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00101/2010.- 
Voto de Congratulação com os integrantes do Conseg, na pessoa de seu presidente Luiz 
Henrique Ferrarini, extensivo aos demais organizadores e colaboradores do evento 
realizado no Dia Municipal da Segurança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00102/2010.- Requer oficiar o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) 
objetivando melhorias na SP-147 em trecho que especifica. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) 
Requerimento nº. 00104/2010.- Congratulação com o Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Itapira, Antônio Valter 
Bicigo, por sua recondução ao cargo de comando da entidade. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. A seguir, pela ordem, a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2009. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 26º) Requerimento nº. 00105/2010.- Congratulação com o 
comandante da EsPCEx Coronel Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 27º) Requerimento nº. 00106/2010.- Requer oficiar Governo do Estado 
para construção de uma obra ligando a rua Lindóia. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento nº. 
00107/2010.- Congratulação com o Presidente do Sindicato Rural de Itapira, José Alair, 
por sua condução ao cargo de comando da entidade. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 
00215/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito melhorias na praça existente entre as ruas Vitório 
Pascoal, Emílio Poletini e João Altafani no bairro dos Prados, além de fiscalização sob 
os caminhoneiros que utilizam o local irregularmente. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) 
Indicação nº. 00216/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar obra de melhorias asfáltica 
na Rua Zoé Batista de Godoy no bairro Parque da Felicidade II. Autoria. Cleber Borges. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Indicação nº. 
00217/2010.- Sugere execução de melhorias na quadra poliesportiva existente no bairro 
Vila Bazani. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 32º) Indicação nº. 00218/2010.- Sugere obras na galeria 
de águas pluviais na Avenida Brasil. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 00219/2010.- 
Solicita estudo objetivando a instalação de um semáforo trifásico entre o cruzamento da 
Avenida Virgolino de Oliveira e ruas Funabashi Tokuji e Manoel da Rocha. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 34º) Indicação nº. 00220/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito destinar terreno 
localizado na rua Visconde de Ouro Preto, de posse do município, para uso de 
estacionamento dos freqüentadores do cemitério da Saudade. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 35º) Indicação nº. 00221/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar 
ação visando destinar a areia parada no Almoxarifado da Prefeitura para a aplicação nos 
playgrounds e quadras das instituições da rede municipal de educação. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) 
Indicação nº. 00222/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de passeio público na 
Avenida Firmino Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotado o tempo Regimental do 
Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a 
pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO 
DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 003/2010.- Dispõe sobre 
suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Paulo 
Roberto Andrade. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr.Presidente 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 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) 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. A seguir, faz uso 
da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa 
noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa, 
funcionários desta, público presente. Esse projeto é baseado na Segurança Pública de 
nosso município. Qualquer projeto nesse sentido que vise a coibir o índice de 
criminalidade de nosso município, devemos votar favoráveis, porque o governo 
Estadual atual não melhorou em nada a questão da Segurança Pública em nosso Estado. 



É muito pelo contrário, pois a cada ano que passa o Estado delega para o município a 
questão da Segurança Pública. Atualmente podemos constatar que grande parte da 
população se encontra insegura. Espero que o referido projeto seja cumprido. Por outro 
lado não poderia deixar de vir à esta tribuna, senhores vereadores, para dizer que o 
nobre vereador Cleber Borges, membro da polícia Civil, poderia ter permanecido 
trabalhando em nosso município. Lamentavelmente o nobre vereador pediu 
transferência para atuar no município de Campinas como se não houvesse o problema 
gravíssimo em relação à Segurança Pública. A sensação que possuo é que a cada dia que 
passa a polícia somente enxuga gelo. Acredito que é uma demanda muito grande com 
um quadro tão pequeno, que se cada policial se desdobrando em dez não daria conta do 
recado. É somente as pessoas se deslocarem até a 2ª Vara Criminal de nosso município 
para constatarem o índice de criminalidade, ou seja, o tráfico de drogas, roubo e 
extorsão. Esse problema é alarmante. Então, é a famosa história que diz o seguinte: 
“Faça o que eu digo, mas não faça o que faço.” Então, gostaria que o nobre vereador 
não deixasse somente no papel o seu interesse em relação à Segurança Pública de nosso 
município. Há muitos policiais atuando no município de Campinas. Acredito que o 
município de Campinas não necessita de mais policiais. Mesmo que o município de 
Campinas não possuísse muitos policiais atuando nessa área, o nobre vereador Cleber 
Borges, eleito pelo povo de Itapira, deveria estar atuando em nosso município, ou seja, 
o mesmo deveria se preocupar com a população de Itapira. Acredito que a população de 
Campinas não lhe cedeu um voto sequer. A população de Itapira foi a responsável em 
designá-lo para atuar nesta Casa. Acredito que foi um tapa na cara da população de 
Itapira, quando o nobre vereador pediu transferência para atuar no município de 
Campinas. Então, não gostaria que sua preocupação não ficasse somente no papel e sim 
em nosso município. Como policial você seria de fundamental importância para nossa 
população. Os demais policiais também são de extrema importância para nossa 
população. Quando me refiro aos policiais, me refiro aos integrantes da polícia Civil, 
Militar e Guarda Municipal. A Guarda Municipal cumpre um papel onde a mesma não é 
obrigada a cumprir. Acredito que a Guarda Municipal e os integrantes da polícia Civil e 
Militar não possuem dia e hora para atuar contra a criminalidade. Então, somente 
gostaria de lamentar esse fato. Acredito que o nosso município possui um contingente 
baixo, mas mesmo assim o nobre vereador pediu para atuar no município de Campinas. 
Em minha opinião, é lamentável esse fato. Votarei favorável ao projeto, pois qualquer 
projeto que elaborem nesta Casa para coibir a criminalidade presente nos dias atuais, 
não somente em nível municipal como Estadual, vem a colaborar com a população. Falo 
porque sou uma cidadã que reside nessa cidade. Fui eleita pelo povo de Itapira e devo 
brigar pelo meu município. Vim à esta tribuna para declarar meu voto, mas não poderia 
deixar de tecer esses argumentos. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, membros da Mesa. Esse projeto de 
lei é simples e com poucos artigos. Se realmente executado e posto em prática pelo 
poder Executivo, acredito que será de muita eficácia para o combate a criminalidade de 
nosso município. É um projeto de lei que combate a violência urbana. Gostaria de citar 
alguns artigos, onde proíbe o ingresso e permanência de pessoas utilizando capacetes, 
gorros ou qualquer tipo de equipamento ou vestimenta similar que oculte a face, 
dificultando a identificação ou reconhecimento nas repartições públicas, 
estabelecimentos comerciais e industriais e prestadores de serviços no município de 
Itapira. Antes de elaborar o referido projeto, fiz uma pesquisa de campo, onde constatei 



que realmente existe uma carência na Segurança Pública em relação aos funcionários de 
postos de gasolina, onde os mesmos trabalham diuturnamente sendo alvos fáceis de 
criminosos. Então no artigo 1º ficou estabelecido que nos postos de combustíveis os 
condutores, ciclomotores ou qualquer outro meio de transporte que albergue a 
obrigatoriedade do uso de capacete ou similar, somente serão atendidos após a prévia 
retirada do capacete, gorro ou similar. O parágrafo 2º também se aplica no passageiro 
do motociclista. Se um determinado indivíduo chegar ao posto de gasolina para 
abastecer seu veículo, o funcionário do posto poderá notificar que existe uma lei 
municipal solicitando a retirada do capacete, gorro ou similar. O funcionário não 
precisará abastecer o veículo se o indivíduo não atender a referida solicitação. O artigo 
2º diz o seguinte: “Nos estabelecimentos ou repartições que tratam a referida lei 
deverão exibir em seus locais de entrada, não somente os postos de gasolina, 
exigências da referida lei. Essas respectivas informações deverão estar com letras e 
dimensões adequadas, para a fácil visualização, contendo os seguintes dizeres: 
Proibido o uso de capacete, gorro ou similar nesse local.”  Desse modo todos terão 
conhecimento dessa legislação. Enfim, essa proposta tem a finalidade de coibir ao 
máximo os atos ilícitos e a desordem praticada por indivíduos condutores de 
motocicletas e ciclomotores, os quais se aproveitam da utilização do capacete, gorro ou 
similar, ocultando a total identificação para transgredir a ordem e perturbar, de modo 
geral, a sociedade de nosso município. Dessa maneira estou propondo no referido 
projeto, onde todo condutor de motocicleta, incluindo o passageiro, ao adentrar no 
estabelecimento comercial, não somente nos postos de gasolina, deverá retirar o 
capacete para ser devidamente atendido e identificado. Essa medida, senhores, pretende 
diminuir as ocorrências de assaltos que acontecem nesses locais. No cotidiano ouvimos 
muitos relatos de que pessoas utilizam desses recursos, sabendo que esses ambientes 
possuem câmeras de segurança para serem identificados. Atualmente não existe 
nenhuma legislação que exija que um determinado indivíduo utilize o bom senso e boa 
educação em estar descoberto para adquirir, comprar ou fazer o que mesmo quiser. De 
qualquer maneira a questão da imagem fica registrada. Será uma maneira de 
oferecermos segurança à população de nosso município. Será mais um dispositivo na 
investigação policial. Como trabalho nesse meio e possuo conhecimento sobre o fato, 
muitas vezes as autoridades policiais pede para o estabelecimento que sofreu o assalto 
as referidas imagens das gravações. Quando as imagens são cedidas, na maioria das 
vezes, não se identifica os meliantes pelo fato de o mesmo estar possuindo capacete, 
gorro ou similar. Então, acredito que será um dispositivo a mais para colaborar com os 
trabalhos judiciários. Por esse motivo peço o voto favorável dos senhores. Muito 
obrigado pela oportunidade e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros 
da Mesa, vereadores, público presente, imprensa. Gostaria de dizer que votarei 
favorável ao projeto. O nobre vereador Cleber Borges, autor do projeto, disse que se 
houver fiscalização da Prefeitura Municipal o referido projeto terá efeito... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Não seria a questão da 
fiscalização do projeto e sim da execução do mesmo, pois a fiscalização fica a cargo da 
Guarda Municipal, polícia Civil e Militar. Afirmei somente em relação a execução do 
projeto... Continuando o orador: Acredito que será um projeto que colaborará com a 
Segurança de nosso município, mas acredito que muitas coisas poderão acontecer. 
Acredito que o projeto criará uma grande polêmica. Independente disso, voto favorável, 
pois em relação a um determinado banco, acredito que não haverá nenhuma 



possibilidade de alguém adentrar na localidade usando capacete. Se o projeto for 
implantado e divulgado em nosso município, os postos de gasolina que se encontram 
nas imediações das rodovias, sofrerão com isso, pois as pessoas de outros municípios 
não saberão que essa determinada lei vigora em nosso município. Acredito que muitas 
pessoas não irão retirar seus capacetes... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo 
Roberto Andrade: Sou motociclista e realizo muitas viagens. Quando paro em alguns 
postos de gasolina, se eu não retirar o capacete e sair da moto, o frentista não chega 
perto. Acredito que está de parabéns o nobre vereador Cleber. Acredito que a execução 
do projeto beneficiará a Segurança de nosso município... Aparte concedido à Vereadora 
Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Presidente, me desculpe, mas o frentista 
faz isso, pois o mesmo vê claramente que o senhor não é nenhum assaltante. Acredito 
que o senhor possuiu uma bela de uma moto. Gostaria de dizer que o frentista sabe que 
vocês integram um determinado grupo. Quando um determinado assaltante chega a um 
posto de gasolina para abastecer e o frentista diz que não irá atendê-lo, o mesmo mete 
uma bala no meio de sua cabeça. Volte a trabalhar em nosso município, nobre vereador. 
Desse modo poderemos conversar... Continuando o orador: Disponibilizei o aparte e 
as coisas tumultuam. Acredito que o projeto colaborará com a Segurança. Em relação ao 
comércio, acredito que todos sabem que os empresários possuem segurança particular. 
O nosso município possui cerca de 80 mil habitantes. Atualmente é moda as pessoas 
usarem capuz. Acredito que será um fato difícil de ser administrado. O projeto vem para 
solicitar mais Segurança. Em minha opinião, muitas coisas ficarão vagas, independente 
daquilo que acontecer no futuro. Acredito que o projeto afetará os bailes, festas de 
grande porte, etc. Não sou, de forma alguma, contra o projeto. Estou dizendo que 
algumas coisas poderiam ser incluídas nesse projeto. Não elaborei nenhuma emenda 
para não dizerem que sou contra o projeto. Estou somente expondo o meu ponto de 
vista como vereador e cidadão itapirense. Algumas outras coisas poderiam ser 
enquadradas no presente projeto. A Prefeitura Municipal não poderá ficar responsável. 
Devíamos termos nos atentado em relação a alguns fatos, ou seja, poderia ser 
incrementado no projeto que os organizadores de determinados eventos ficariam 
ausentados de responderem por isso. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei nº 063/2010. 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 senhor Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 063/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Gostaria de 
parabenizar o nobre vereador Cleber Borges pela elaboração do referido projeto. 
Acredito que alguns municípios já possuem esse tipo de projeto vigorando em suas 
cidades. Gostaria de pedir ao nobre vereador Cleber para participar da próxima reunião 
do Conseg. Desse modo o nobre edil levaria uma cópia do projeto para conhecimento 
das forças policiais. Assim as mesmas poderão colaborar futuramente.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de 
parabenizar o nobre vereador. Gostaria que o presidente desta Casa comunicasse às 
demais regiões em relação à esse projeto. Acredito que deveríamos estender esse projeto 
às demais regiões. Talvez o projeto serviria de modelo ao Estado e todo país. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 



VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0076/2010.- Autoriza firmar convênio com a União Internacional Protetora dos 
Animais. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 076/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o senhor Presidente coloca em votação o Requerimento nº 087/2010. Aprovado 
por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente coloca em votação o 
Requerimento nº 093/2010. Aprovado por Unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00104/2010.- Congratulação com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Itapira, Antônio Valter Bicigo, por sua 
recondução ao cargo de comando da entidade. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00154/2010.- 
Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. 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 seja adiada à 
Ordem do Dia da próxima sessão. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00156/2010.- Sugere 
aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível de UTI para atendimento no 
PSF de pacientes portadores de doenças renais agudas. 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 seja adiada à 
Ordem do Dia da próxima sessão. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 9º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da 
Rádio Clube, boa noite. Em relação a construção da creche localizada no bairro de 
Antonio Assad Alcici, a mesma já está em andamento, pois houve uma mudança do 



local da creche. A construção seria no Jardim Raquel. Como o referido bairro já havia 
sido privilegiado com a verba do governo Federal, foi feito uma documentação para a 
transferência da construção ao bairro de Antonio Assad Alcici, onde por sinal as obras 
já estão em andamento. O responsável pelos convênios do setor de Engenharia da 
Prefeitura Municipal estava providenciando os documentos necessários para a 
assinatura do convênio. Acredito que venho trabalhando, pois fui reivindicar e buscar a 
verba para atender as necessidades dos moradores do bairro Antonio Assad Alcici. 
Estive em vários bairros desenvolvendo uma pesquisa para saber qual a faixa etária das 
crianças que seriam contempladas se a creche fosse construída naquela localidade. O 
projeto está em andamento e a Secretaria de Educação de nosso município tem 
conhecimento. A primeira parcela da verba é no valor de R$ 225.000,00. As partes das 
documentações já foram vistas. É um fato que está em andamento, mas o vereador fez 
questão de elaborar uma indicação em relação a esse assunto. É um fato que estou 
pleiteando, pois fui buscar a verba para contemplar o nosso município. Acredito que há 
um trabalho por trás desse assunto. Estou falando em nome das pessoas que necessitam 
a construção da referida creche. Falo também como vereador responsável em buscar os 
recursos e solicitar a referida verba. A minha indicação foi elaborada juntamente com o 
orçamento e o projeto de valores para a construção da creche nas imediações do Bairro 
de Antonio Assad Alcici. Em meu ponto de vista somente falta alguns documentos para 
o nosso município ser contemplado com a construção da referida creche. A verba está a 
disposição do município. Acredito que somente faltam algumas documentações que se 
fazem necessárias. É uma questão antiética, pois estou trabalhando em relação a essa 
creche há muito tempo. É muito fácil elaborar uma determinada indicação em relação a 
um projeto de um determinado vereador que já está em andamento. Corri atrás de todos 
os fatores, mas mesmo assim elaboraram uma indicação em cima daquilo que minha 
pessoa já estava fazendo. Acredito que não é certo. Devemos começar alguma coisa 
baseada em novas idéias e não simplesmente elaborar uma indicação em cima de outra 
que já está em andamento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho: Você tem toda a razão, mas o nosso Regimento disponibiliza a duração da 
matéria por somente um ano. Devemos conversarmos para mudarmos o nosso 
regulamento. É um erro presente em nosso Regimento. Devemos parar, pensar e 
reformular essa questão... Continuando o orador: Não foi simplesmente uma 
indicação que morreu, pois a mesma está em andamento. A mesma somente não 
aconteceu de forma competente até o presente momento porque a secretaria não enviou 
os documentos necessários. Por esse motivo que o convênio não foi totalmente 
assinado. A verba está disponível desde o ano passado. Houve somente a mudança do 
objetivo, pois foi disponibilizada uma verba Federal. São inúmeros bairros que 
necessitam a construção da creche. Vim à esta tribuna para dizer que existe esse projeto. 
Somente basta a Secretaria de Planejamento de nosso município encaminhar os 
documentos necessários. Parte dos documentos foram encaminhados, mas outra parte 
não. Seria essa a minha justificativa em relação à essa indicação. Os vereadores não 
devem passar em cima de outros... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto 
Andrade: Acompanhei toda sua luta em relação à solicitação da verba. Qualquer coisa 
que venha a acontecer nesse sentido, acredito que é falta de ética, ou seja, as pessoas 
não devem fazer cortesia com chapéu alheio... Continuando o orador: Acredito que 
passei as informações necessárias à pessoas presentes. Estou acompanhando todos os 
processos para que o mais cedo possível o nosso município seja contemplado com a 
referida creche. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra à Vereadora 



Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “É como sempre digo, ou 
seja, nada como um dia após outro. O vereador Carlos Sartori provou o seu próprio 
veneno. Quando o vereador veio à esta Casa dizendo que tinha elaborado uma indicação 
para a construção de uma creche no bairro de Jardim Raquel, vim à esta tribuna dizer 
que a referida verba estava carimbada pelo governo Federal. Disse ainda que R$ 
250.000,00 não cobre os gastos nem para o muro de arrimo da referida creche. Acredito 
que a creche chegará a um valor de mais ou menos R$ 700.000,00. O vereador saiu 
desta tribuna na época como o pai da criança. Muito bem, pois quando o vereador 
constatou que a verba era do governo Federal, o mesmo, mesmo assim, se encarregou 
em elaborar a indicação. Nesse momento não foi falta de ética? O vereador é o rei das 
indicações, pois de 12 indicações, seis são de sua autoria. Como a construção não deu 
certo no bairro do Jardim Raquel, o mesmo afirma que dará certo no bairro de Assad 
Alcici. Se mesmo assim não der certo no bairro de Assad Alcici, acredito que o nobre 
vereador transferirá para o Brás Cavenaghi. Enfim, o vereador será o responsável pela 
construção de várias creches em nosso município com apenas R$ 250.000,00. Não lhe 
dei aparte, nobre vereador. Quando o senhor estava falando não disse absolutamente 
nada. Não fale, por favor, pois é o princípio básico da educação. Não estou falando do 
Regimento Interno e sim da questão da educação. Então, senhores vereadores, o doutor 
Humberto Barison elaborou a referida indicação. Existe indicação em relação à creche 
nesse presente momento? Não existe. É sempre a mesma história, pois o nobre vereador 
sempre diz que a Prefeitura Municipal não providência absolutamente nada. É o velho 
ditado que diz o seguinte: “Se minha mãe fosse bicicleta, eu teria nascido com duas 
rodinhas.” Portanto, meus senhores, quem elaborou a referida indicação foi o nobre 
vereador Humberto Barison. Espero que seja aprovada por unanimidade por esta Casa. 
As pessoas não devem dizer que correu atrás dos fatos. O nobre vereador Décio está 
certo. Existe um velho ditado que diz o seguinte: “Bebe água limpa quem chega 
primeiro.” Então, como ninguém ainda não trouxe nada para o nosso município, o nobre 
vereador se encarregou em elaborar a referida indicação. Não vou ficar discutindo, pois 
o fato é absolutamente esse. O vereador está provando de seu próprio veneno, pois 
quando o mesmo afirmou desta tribuna que havia conseguido verba para a construção 
da creche no bairro de Jardim Raquel, me encarreguei de vir à esta tribuna para dizer 
que é mentira. Recebemos a verba do governo Federal há muito tempo. Então, senhores, 
espero do fundo de meu coração que a referida matéria seja aprovada por unanimidade, 
pois realmente possuímos uma demanda muito grande de crianças em nosso município. 
Portanto, o tempo que o nobre vereador Carlos Barison ficou presente nesta Casa, o 
mesmo constatou essa necessidade e se encarregou em elaborar a indicação. Muito 
obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  
“Senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta Casa, representantes da 
imprensa, público presente, boa noite. Venho à esta tribuna por dois motivos. Não iria 
fazer uso da palavra, pois acredito que não seria necessário. O primeiro seria que o 
suplente de vereador foi citado mesmo não estando presente. Vamos colocar os pingos 
nos “i i”, ou seja, vamos contextualizar essa história. O suplente de vereador apresentou 
indicações durante três sessões que o mesmo assumiu. Ele somente pode apresentar 
projetos e indicações na segunda sessão que assumiu. A indicação de sua autoria foi lida 
na sessão passada. O vereador Carlos Sartori pediu para a referida matéria ser 
encaminhada à Ordem do Dia. Acredito, nobre vereador, que durante a Ordem do Dia 
da sessão passada, com a presença do nobre suplente de vereador Humberto Barison, 
vossa excelência poderia ter usado desses argumentos que usou na data de hoje. Vossa 



excelência deveria ter falado esses argumentos ao nobre vereador Carlos Barison na 
sessão passada. Como sou conhecedor íntimo da consciência do nobre suplente de 
vereador Dr. Carlos, acredito que o mesmo teria retirado a referida indicação ou 
chegado à determinado acordo com vossa excelência. No entanto, vossa excelência não 
discutiu pedindo vistas da matéria. Somente hoje, com a ausência do nobre suplente de 
vereador, vossa excelência vem dizer através desta tribuna que o mesmo é antiético. 
Então, não acho esse comportamento correto. Acredito que se vossa excelência 
necessitava argumentar alguma coisa, deveria ter feito isso na frente do Dr. Carlos. O 
segundo fato é que o suplente de vereador, Dr. Carlos, não foi antiético em apresentar 
uma indicação dessas. Às vezes o mesmo não sabia. Não podemos julgar as pessoas. 
Não é porque o nobre suplente de vereador apresentou uma indicação que o mesmo está 
querendo se auto-intitular o pai da obra ou daquilo que venha acontecer no futuro. Digo 
sem constrangimento nenhum que a verba que vossa excelência conseguiu, através do 
governo do Estado, é bem-vinda, pois não recusamos nenhuma verba. Acredito que a 
referida indicação será aprovada e não vejo nada de antiético em relação à esse assunto. 
Os funcionários desta Casa estão de prova, como minha pessoa também, em relação a 
vontade que o Dr. Carlos entrou nesta Casa em elaborar projetos e participar. Em 
momento nenhum o mesmo agiu com a intenção de atrapalhar ou prejudicar algum 
vereador. O que gostaria de sugerir a vossa excelência é optar em agir um pouco mais 
com espírito de grandeza e bom senso. Sugiro a vossa excelência assine junto com o Dr. 
Carlos. Acredito que o Dr. Barison não afirmará futuramente, mesmo sabendo que você, 
Carlinhos, foi o responsável em conseguir a referida verba, que foi o responsável pela 
construção da creche somente pelo fato da elaboração da indicação. Desse modo, se o 
Dr. Carlos assim o fizesse, acredito que seria antiético. Quantas indicações de sua 
autoria e de outros vereadores que passam nesta Casa, mesmo sabendo que existe um 
projeto engatilhado no Executivo, votei favorável? Acredito que muitas. O que vale na 
indicação é a intenção do vereador. Mesmo sendo líder do prefeito, votei favorável a 
muitas indicações de sua autoria. De forma alguma não sou advogado particular do Dr. 
Barison. Quando o Dr. Barison assumiu devido ao problema de saúde do nobre vereador 
Ferrarini, o mesmo estava ausente de nosso município. Sou suplente e não escondo isso 
de ninguém. Sei o quanto é gostoso ser chamado para assumir uma cadeira em 
determinada sessão. Acredito que o nobre vereador foi infeliz na data de hoje. Respeito 
vossa excelência e sugiro que assine juntamente com todos os vereadores a referida 
indicação. Desse modo encaminharemos uma indicação de autoria do Dr. Humberto e 
Carlinhos para a construção de uma creche no bairro de Assad Alcici. Não podemos 
dizer que determinado vereador é antiético sem a presença do mesmo nesta Casa. O Dr. 
Humberto jamais irá querer usurpar a indicação de sua autoria. Afirmei esse fato, pois 
conheço e confio na pessoa do Dr. Humberto Carlos Barison. Não devemos nos ater a 
pequenas coisas que levam a nada. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Gostaria de deixar bem 
claro que jamais coloquei em minhas palavras a dúvida em relação a honestidade ou 
ética de uma pessoa respeitada, onde pessoalmente admiro muito a pessoa do Dr. 
Humberto Barison. Gostaria de dizer que é dessa forma que devemos conduzir, de 
forma competente, esta Casa. Ficou evidente que o responsável em conseguir a verba 
para a construção da creche foi o nobre vereador Carlinhos Sartori. Gostaria de 
parabenizar a sua sensatez, nobre vereador Mario, não retirando o mérito do nobre 
vereador Carlos Sartori. Sei o quanto o nobre vereador Carlos Sartori lutou em relação a 
esse assunto. Gostaria de defender essa situação, pois o responsável em buscar a verba 



foi o nobre vereador Carlos Sartori. Acredito que devemos caminhar por esse caminho 
para a construção da referida creche. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, público 
presente, senhores vereadores. Vejam o que ocasiona uma determinada indicação. 
Gostaria de reiterar as palavras do nobre vereador Décio. Está gravado em ata há cerca 
de dois anos, onde sugeri que ninguém entrasse de férias se não adequássemos o 
Regimento Interno desta Casa. Será que ninguém se lembra disso? Acabou tudo em 
pizza, ou seja, todos saíram de férias e foram viajar. O nobre vereador Mario da Fonseca 
retirou da minha boca essas palavras, pois iria dizer a mesma coisa. É lamentável, nobre 
vereador Carlinhos, sem críticas ofensivas, que vossa excelência não disse nada na 
sessão passada quando o nobre suplente de vereador, Sr. Barison, estava presente na 
Casa. Acredito que você poderia ter elaborado suas críticas na frente do nobre suplente 
de vereador, Dr. Barison. É somente uma indicação. Não entrarei no mérito da questão 
quando passamos pela mesma situação. Então, são méritos de sua autoria, ou seja, você 
é o responsável em conseguir a referida verba. Pelo o que sei a creche terá um custo de 
aproximadamente R$ 700.000,00. O vereador Mario da Fonseca disponibilizou uma 
ótima idéia, pois acredito que os dois vereadores podem assinar a indicação. Vejam a 
situação que o restante dos vereadores ficam, pois se votar contra a referida indicação 
passará a impressão de que estaremos votando contra a construção da referida creche. O 
Regimento Interno, mais uma vez, permitiu que dois vereadores distintos elaborassem a 
mesma indicação. Então, gostaria de lembrar a todos, mais uma vez, de que há cerca de 
15 dias teremos férias. Sugiro que ninguém saia de férias para adequarmos o nosso 
Regimento Interno. Falei isso há cerca de dois anos e estou novamente dizendo a 
mesma coisa. Acredito que tudo acabará em pizza novamente. Sozinho não posso fazer, 
pois depende de todos os vereadores. Acredito que está no momento de fazermos 
alguma coisa. Não devemos nos digladiar somente por uma determinada indicação. 
Acredito que o Dr. Humberto Barison não tinha conhecimento sobre a referida 
indicação. Se alguém se manifestasse na sessão passada, acredito que o Dr. Barison teria 
retirado a indicação. Muitas pessoas permanecem nesta Casa por quatro anos, onde 
muitas não se lembram o que elaboraram no primeiro ano de legislatura. O nobre 
vereador Toninho Orcini sugeriu uma idéia, ou seja, o vereador que entrar com alguma 
matéria num primeiro momento, obterá a razão. Há vereadores que assinam 
determinada matéria, mas futuramente não chamam o projeto. Com isso, acredito que 
outro vereador também não pode se encarregar de chamar o projeto. Se eu elaborar uma 
determinada matéria, onde a mesma não foi aprovada e no próximo ano outro vereador 
elaborar a mesma matéria conseguindo a aprovação da mesma, acredito que estará feita 
a encrenca. Devemos regularizar o nosso Regimento Interno para não ficarmos brigando 
por somente uma indicação. Devemos pensar para ambas as partes obterem boa 
vontade. Faço as palavras do nobre vereador Mario as minhas palavras. Votarei 
favorável a indicação, pois tenho certeza que o mérito não será do nobre suplente de 
vereador, Dr. Humberto. Os méritos não serão retirados do nobre vereador Carlinhos, 
pois o mesmo já conquistou a referida verba como todos puderam constatar. Acredito 
que não era motivo para o nobre vereador Carlinhos ofender as pessoas somente pelo 
fato de uma indicação. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres 
vereadores, imprensa, boa noite. Essa é uma situação que sempre falo, ou seja, um está 
certo e outro errado. Elaborei uma determinada indicação há alguns anos, mas 
atualmente outro vereador apresentou a mesma situação... Aparte concedido à 



Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O vereador Mino tinha 
elaborado a concessão do título à Dra. Hélia Regina Pichotano, mas o nobre vereador 
Carlos Sartori, como apresenta-se tão indignado na data de hoje, não deixou o mesmo 
assinar... Continuando o orador: São questões de nosso Regimento Interno. O nobre 
vereador Carlinhos poderá certeza que será o responsável pela aquisição da verba. O 
Regimento Interno permitiu que o nobre suplente de vereador, Dr. Humberto Barison, 
também elaborasse a mesma indicação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 
Alberto Sartori:  Como a vereadora afirmou que o nobre vereador Mino era o 
responsável em elaborar a referida indicação, acredito que minha pessoa já tinha 
elaborado a indicação no ano anterior apresentando o currículo da Dra. Hélia. Como 
eles eram o maioria nas comissões, não chamaram os projetos de título de cidadão. Por 
esse motivo que o referido projeto não veio à este plenário. Como o projeto era de 
minha autoria, tentaram barrar o mesmo. Após um ano do ocorrido o vereador está 
tentando colocar seu nome. Acredito que não seria justo com minha pessoa... 
Continuando o orador: Esse fato é politicagem, nobre vereador. O projeto de minha 
autoria envolvendo as estradas municipais também se encarregaram de barrar quando 
decretei que minha pessoa era um vereador independente. Realmente é desse modo que 
funciona as coisas nesta Casa. Respeito a posição de cada vereador nesta Casa. Por esse 
motivo que sou um vereador independente. Não sou contra ninguém e entendo 
perfeitamente. Elaborei um requerimento relacionado à concessão de título de cidadã 
destinado à nobre vereadora Sônia, mas até o presente momento o projeto não veio à 
este plenário. Fiz um pedido ao Barros Munhoz referente à aquisição de uma 
motoniveladora. Para não despertar ciúmes em determinados vereadores, pedi para 
todos os vereadores assinarem. Disse na época que não enviaria o pedido ao deputado 
somente com minha assinatura. Se Deus quiser a referida máquina será conquistada para 
o nosso município. Acredito que um vereador não consegue caminhar somente com 
suas pernas. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobre vereadores, 
funcionários desta Casa, imprensa, público presente, boa noite. Com certeza está mais 
que claro que o nobre vereador Carlinhos é o responsável pela viabilização desse fato. 
Acredito que ninguém se encarregará de retirar o mérito de sua pessoa. Gostaria de 
parabenizar o nobre vereador Carlinhos pela dedicação disponibilizada a construção da 
referida creche. É muito complicado, pois andamos nas ruas sendo abordados 
diariamente pelas pessoas. São muitos pedidos. Gostaria de dar um exemplo em relação 
ao que aconteceu na sessão de hoje. A indicação elaborada pelo nobre vereador Zé 
Branco, aprovada por todos vereadores, referente à reforma da quadra situada nas 
imediações do bairro da Vila Bazani, já tinha sido encaminhado por mim um ofício 
comum à Secretaria de Esportes. Participei da reunião realizada no bairro da Vila 
Bazani. A pintura, dentre outros fatores, estão acontecendo na quadra. Já sabia que o 
pedido estava sendo atendido, mas acredito que com o pedido do vereador Zé Branco o 
pedido será reforçado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Em outras legislaturas solicitei o asfalto da Avenida Mario Covas. Podem levantar toda 
a documentação nos anais desta Casa. Outros vereadores também se encarregaram de 
elaborar o mesmo fato. Se atenderem o pedido ficarei contente. O nobre vereador 
Carlinhos não precisa se preocupar, pois é seu mérito. Se o Dr. Humberto estivesse 
presente na data de hoje, acredito que o mesmo retirava e referida matéria... Aparte 
concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Elaborei uma 
indicação referente à uma ponte situada no bairro do Jardim Galego. Nós éramos 



oposição e minoria, onde a referida matéria de minha autoria foi rejeitada. No ano 
seguinte o Assir Pereira elaborou a mesma indicação, onde a mesma foi aprovada. É 
uma doideira... Continuando orador: De qualquer forma devemos apoiar o trabalho de 
todos os vereadores. Não devemos possuir rivalidade... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Luis Hermínio Nicolai: Vejam aonde fomos parar somente pelo fato de que é 
permitido elaborar uma determinada matéria baseada na de outro vereador... 
Continuando o orador: Fui suplente da nobre vereadora Sônia assumindo cinco 
sessões na legislatura passada. Acredito que fiquei com muita expectativa em elaborar 
muitas matérias. Pode ter certeza, Carlinhos, que seu trabalho nunca será apagado. No 
dia da inauguração da referida creche, acredito que o prefeito o colocará ao seu lado. 
Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer o Dr. Humberto Barison, pois todos 
os pedidos que elaborei destinados à sua pessoa foram atendidos. Muito obrigado a 
todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor 
Presidente coloca a Indicação nº 194/2010 em votação. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única 
discussão a Indicação nº 00213/2010.- Sugere implantação de proteção em local que 
especifica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o senhor Presidente coloca a Indicação nº 213/2010 em votação. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00220/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
destinar terreno localizado na rua Visconde de Ouro Preto, de posse do município, para 
uso de estacionamento dos freqüentadores do cemitério da Saudade. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. .SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de maio 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos 
Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da 
pauta da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores 
Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os 
trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 
LAVROU-SE ESTA ATA. 


