
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de junho de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º Secretário: 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBER TO 
ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  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. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor presidente, membros da Mesa, 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público presente, boa noite. É muito 
importante o acompanhamento dos jovens em relação a política de nosso município, pois 
futuramente os mesmos poderão constatar o que será bom para todos. Às vezes vemos muitas 
coisas erradas envolvendo a política, mas dentro desse meio há muitas pessoas que gostariam 
de fazer alguma coisa em prol da cidade. Então, devemos apostar nas pessoas do bem. A 
direção da escola está de parabéns, pois a mesma acertou em cheio em trazê-los nesta Casa na 
data de hoje para acompanharem os nossos trabalhos. Desse modo vocês verificarão o que 
realmente acontece nesta Casa de Leis. Venho rapidamente à esta tribuna para primeiramente 
elogiar o site criado, dentro da presente legislatura, pelo Sr. Presidente desta Casa, Sr. Paulo 
Roberto Andrade. Realmente o site está em pleno funcionamento auxiliando todos os 
senhores vereadores no exercício do mandato. Tenho em minhas mãos várias manifestações 
de toda população referentes à área da Segurança, Educação, dentre outras. São pessoas que 
estão preocupadas com o nosso município. Essa preocupação vêm através de manifestações 
no site. O site proporciona à toda população uma oportunidade das mesmas encaminharem 
pedidos destinados aos vereadores. A Câmara Municipal de nosso município possuiu vários 
vereadores exercendo o cargo de presidente que colaboraram para o progresso desta Casa. Os 
vereadores que se encarregaram em proporcionar o progresso à todos nós se chamam Toninho 
Orcini, Zé Branco, Mino Nicolai e Paulo Andrade. Cada presidente que passou por esta Casa 
proporcionou aquilo em que época oferecia. Atualmente a internet é uma realidade e não 
podemos negar esse fato. Todos possuem seu Orkut, Twitter, Blog, dentre outros fatores. 
Então, o atual presidente desta Casa, Sr. Paulo Andrade, acertou em cheio as nossas 
necessidades, pois o mesmo proporcionou uma ferramenta que realmente auxilia o nosso 
trabalho... Aparte concedido ao vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Gostaria de dizer hoje, 
inclusive com a presença de todos os jovens, que daqui a mais ou menos uns 30 dias toda 
sessão será transmitida via internet, ou seja, online. Acredito que é parte da modernização, 
pois várias Câmaras de nossa região optaram em caminhar nesse sentido. A intenção principal 
é que todo cidadão tenha acesso, de forma mais limpa e menos burocrática, aos anais desta 
Casa. Desse modo a juventude atual também passará a assistir toda sessão via internet, 
incluindo todos os trabalhos realizados por um determinado vereador... Continuando o 
orador:  Com a cobertura da Rádio Clube e de toda a imprensa local nas sessões, 
conseqüentemente obteremos condições de levar a produtividade desta Casa de Leis à toda 
população. Então, gostaria de parabenizar o presidente desta Casa, mais uma vez, por 
disponibilizar essa iniciativa. Acredito que com certeza ajudará todos os vereadores. Gostaria 
de dizer que o site desta Casa de Leis é www.camaraitapira.sp.gov.br. Quem quiser saber o que 
está acontecendo nos anais desta Casa, basta acessar o site através da internet. Na próxima 
segunda-feira haverá o encontro regional dos Conselhos Comunitários de Segurança. Sou um 
vereador que atua na área da Segurança, assim como também o vereador Cleber Borges. 



Juntos estaremos em Campinas representando o município de Itapira. Com certeza estaremos 
atentos na questão de Segurança de nosso município. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, 
representantes da Mesa diretora desta Casa, senhores vereadores, servidores desta Casa, 
representantes da imprensa, público presente, boa noite. Venho à esta tribuna para abordar 
dois assuntos. O primeiro assunto é referente à uma Audiência Pública que se deu há alguns 
dias em relação a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2.010. A prestação 
de contas é referente as finanças de nosso município. Esteve presente na audiência o senhor 
secretário de Fazenda, Hélio Citrângulo, acompanhado pelo seu assessor, Sr. Valteir. Acredito 
que pudemos tomar conhecimento da real situação fiscal de nosso município. Nós brasileiros, 
onde me incluo, temos a vã ilusão e o doce sonho de acreditar que uma boa administração, 
seja a nível municipal, estadual ou federal, é aquela em que seu administrador aparece 
sempre, através dos mais variados meios de comunicação, dando boas notícias, arrumando 
ótimos argumentos e tapando todos os buracos. Esse é o conceito que a grande maioria da 
população de nosso país possuiu de um bom administrador e uma boa administração. Esse 
fato durou cerca de muito tempo em nosso país até que no ano de 2.000, exatamente há 10 
anos atrás, promulgou-se a lei complementar 101/2.000, ou seja, a famosa Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O nosso país e toda população foi obrigada a olhar do outro lado da 
administração. É muito mais importante do que o lado do marketing ou da política. Esse outro 
lado é referente à responsabilidade fiscal, onde os cidadãos dos países mais desenvolvidos, no 
caso do Estados Unidos da América, privilegiam essa política fiscal. Essa política fiscal 
também é chamada de cidadania fiscal, ou seja, com a Lei de Responsabilidade Fiscal o 
eleitor além de constatar se o administrador é bom de mídia, o mesmo poderá votar 
futuramente em um verdadeiro candidato que possui responsabilidade fiscal. O candidato que 
possui responsabilidade fiscal gasta somente o que arrecada, porque, até então, todos os 
prefeitos e governadores, dentre outros, assumiam a administração para gastar e fazer de tudo. 
Em época de eleição os candidatos conseguiam se reeleger, onde muitos deixavam dívidas 
para os futuros administradores. Esse fato acontecia porque não existia essa lei, ou seja, não 
existia essa cultura fiscal de que o dinheiro do povo é sagrado. Administrar bem as finanças é 
muito mais importante do que tapar um buraco. Com a referida Audiência Pública que se 
realizou nesta Casa de Leis, pudemos constatar que o município de Itapira vem cumprindo a 
risca e exercendo ípsis líteres no que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acredito que a 
presente administração vem cuidando do patrimônio público através da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Infelizmente a nossa população e país não amadureceram o 
suficiente para valorizar esse fato, mas fico feliz, nobres colegas, em poder vir à esta tribuna 
para dizer que hoje possuímos uma administração que cuida muito bem das finanças 
municipais, ou seja, não gasta mais do que arrecada. Com isso o próximo prefeito encarregado 
em assumir a administração futuramente, assumirá com a casa em ordem, ou seja, assumirá a 
Prefeitura Municipal com finanças em dia. Atualmente a Prefeitura Municipal obtém 
superávit e o fundo de pensões dos servidores públicos está recebendo a sua verba prevista em 
lei. Digo isso com o peito estufado, porque isso não acontecia em nossa cidade. Esse fato é 
muito importante. É muito bom que vocês jovens estejam presentes nesta Casa para 
constatarem esse fato, pois essa boa política fiscal não disponibiliza mídia ou voto. Os 
brasileiros são acostumados a não se interar em relação a economia, mesmo porque talvez seja 
pela aridez da matéria ou da dificuldade de se entender superávit, déficit, metas de inflação ou 
fluxo cambial do país. Todos esses fatores são importantes, mas não disponibilizam votos, 
pois o nosso povo não está acostumado e não aprendeu a valorizar. Todo progresso e 
amadurecimento são lentos. Acredito que a nossa democracia vem amadurecendo. A Lei de 



Responsabilidade Fiscal promulgada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 
2.000 foi uma vitória do povo. Atualmente vemos alguns políticos iniciando discussões 
referentes à importância desses fatos. O prefeito Toninho Bellini vem priorizando esses 
fatores em seu mandato. Apesar de toda crise existente no ano passado e de toda dificuldade 
em administrar uma cidade, posso vir à esta tribuna na data de hoje e dizer que as contas do 
município de Itapira estão em dia e em ordem. Todo município possui dívidas. Podemos 
constatar que a cada Audiência Pública referente às contas de nosso município, as dívidas 
estão diminuindo. Isso é muito importante, embora não se possa soltar rojões e disponibilizar 
chopp para comemorar esse fato. Fico muito feliz em poder constatar que os nossos 
administradores vêm se preocupando sobremaneira com essa questão. Aproveito o final de 
meu tempo no Pequeno Expediente para saldar mais uma vez os alunos da escola Interativa. 
Acredito que mais uma vez se fazem presentes nesta Casa para disponibilizarem a toda 
população o exemplo de cidadania e seriedade em relação a administração pública. Para 
encerrar gostaria de contar uma história em relação a importância que vocês exercem em 
nossa cidade. Muito antigamente numa determinada praça de uma cidade grega, onde os 
sábios e filósofos desafiavam as pessoas para ensinar as outras em relação ao que 
verdadeiramente sabiam e não sabiam, um grupo constituído por cerca de cinco jovens muitos 
espertos falaram o seguinte: “Hoje vamos pegar esse sábio.” Falaram isso porque ninguém 
conseguia derrubá-lo. Aqueles jovens pegaram um pássaro que passava pelo local e 
colocaram o mesmo dentro de duas mãos dizendo: “Vamos até o sábio e dizer à ele.” Assim 
foi feito. Chegaram ao sábio e falaram: “Aqui está, senhor. Temos um pássaro em nossas 
mãos. Esse pássaro está vivo ou morto?” O sábio não sabia que os jovens combinaram que se 
ele dissesse que o pássaro estaria vivo, eles apertariam para matá-lo ou vice-versa. Para 
surpresa geral, quando indagaram o sábio, o sábio respondeu: “Esse pássaro não está vivo e 
nem morto. O futuro dele está em suas mãos. Vocês é que sabem como ficará esse pássaro 
daqui para frente.” Acredito que essa seria a função dos jovens de nosso município. Muito 
obrigado e boa noite à todos.” 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, funcionários desta Casa, imprensa, alunos da escola Interativa. 
Não viria à esta tribuna na data de hoje, mas não me restou outra alternativa, uma vez que na 
semana passada não tivemos o Pequeno Expediente pelo lamentável falecimento do pai do 
senhor vereador Décio da Rocha Carvalho. Então, baseado no Regimento Interno, o Pequeno 
Expediente é dedicado à homenagem ao falecido. Vim à esta tribuna para discutir alguns 
assuntos. Vou ser muito rápida, embora todos acreditem que esse fato esteja muito longe, mas 
como cidadã não vou me calar. O nosso país recebe muitos estrangeiros e imigrantes do 
mundo inteiro, mas o que o país de Israel fez com um navio responsável em levar ajuda 
humanitária para Gaza, é simplesmente, em minha opinião, inadmissível. Acredito que os 
alunos da escola Interativa devem discutir esse assunto na aula de geografia ou história. Penso 
comigo que presidente Lula deveria chamar o nosso embaixador e cortar a relação 
diplomática com Israel. Isso não seria somente pelo impedimento de disponibilizarem ajuda 
humanitária à Gaza, mas por matarem muitas pessoas, incluindo jovens, que estavam 
colaborando com Gaza. A segunda questão é em relação à nós. Gostaria de elaborar um 
histórico para os senhores não ficarem imaginando o que aconteceu. Cerca de três sessões 
atrás veio à esta Casa um voto de congratulação com a empresa Imbil. Acredito que tenho, 
como todos também tem, o direito inalienável de votar favorável ou contra expondo os 
motivos pelo qual votamos contra ou a favor. Votei contra e gostaria de repetir novamente 
que é uma empresa que assedia moralmente seus funcionários. Parece-me que causei um furor 
na cidade com essa declaração. Estive ausente nas duas sessões atrás por motivo de doença. 



Meu corpo não agüentou a uma violência que foi feita contra a minha família. Então, reagi e 
voltei às sessões. O belo jornal afirmou que faltei somente pelo fato de que minha pessoa 
estava com medo por conseqüência de minha declaração. É um jornal que não devemos 
disponibilizar credibilidade. Jornal que disponibilizo credibilidade é somente aquele que 
tenta, pelo menos, ouvir o outro lado. Falar o que quer, acredito que é direito de qualquer 
jornal, mas também devem ouvir o que o outro lado tem a dizer. Isso é o que diz o manual de 
um bom jornal. Votei contra e declarei meu voto. Desse modo o jornalista, não sei de onde ele 
tirou essa opinião, disse que faltei somente porque constatei a bobagem que tinha feito e que 
estava com medo. A empresa enviou à esta Casa um ofício que foi lido em sessão alegando 
que me processaria. Então, gostaria de responder ao jornal, já que não me ouviram, que falei 
mesmo. Isso seria o primeiro fato. O segundo é que se quiserem me processar, podem 
processar, pois não tenho medo da justiça. Aliás, também sou advogada. Também não tenho 
medo de nenhum advogado. Em minha opinião, todos os advogados são colegas. Se a 
empresa quiser me processar, acredito que a mesma está em seu direito. Se a empresa ganhará 
o processo ou não, em minha opinião, é outro assunto. É a mesma coisa seu eu entrar com um 
processo contra várias empresas. Se vou ganhar o processo no futuro, é outra questão, mas se 
minha pessoa entender que meu cliente possui direito, me encarrego de colaborar com esta 
pessoa. Acredito que nem por esse motivo as pessoas têm medo de minha pessoa. Então, 
gostaria de dizer que não estou arrependida de absolutamente nada. Votei de acordo com 
minha consciência e não necessito optar pelo o que a maioria desta Casa acredita ser. Voto do 
modo em que bem entender. Falei o motivo pelo qual não votei favorável à esse voto de 
congratulação destinado à essa empresa. Não tenho medo de ser processada. Então, gostaria 
que isso ficasse registrado. Senhor presidente, gostaria de dizer que na sessão passada, se não 
me falha a memória, foi votado o projeto de autoria do vereador Cleber Borges. Disse que era 
favorável ao projeto. Disse que acreditava que era um projeto muito bom, mas lamentava o 
fato de o vereador ter pedido sua transferência para o município de Campinas quando nossa 
cidade, assim como todas as cidades do Estado de São Paulo, é deficitária do ponto de vista da 
Segurança. Então, seria menos um policial atuando em nosso município. Acredito que não é 
correto, pois o mesmo foi eleito pelo povo de Itapira. Atualmente o mesmo não presta 
serviços em nossa cidade. Percebi, espero que seja uma percepção errada, que o vereador 
Cleber Borges ficou me encarando o resto da sessão. A primeira questão seria que não vou 
aceitar esse tipo de situação. Se o vereador Cleber Borges quiser dizer alguma coisa perante a 
minha pessoa, o mesmo tem o direito de falar que o bem entender, mas não vou ficar 
aceitando, nem de sua pessoa e mais ninguém, que fiquem me encarando como se estivesse 
me ameaçando. Se eu sentir isso novamente, gostaria que constasse esse fato na ata desta 
Casa, vou tomar as minhas providências do ponto de vista do constrangimento ilegal, pois me 
sinto constrangida. Então, estou avisando que o vereador deve falar comigo e não ficar me 
encarando, pois isso é um constrangimento e não vou aceitar. Meus jovens, espero que a 
tranqüilidade desta sessão, onde até o presente momento acontece, continue até o final de 
nossos trabalhos, pois nem sempre é desse modo. Espero que tenhamos uma noite bem 
profícua, do ponto de vista dos trabalhos desta Casa. Todos devem esperar o momento certo 
para falar, pois nem sempre isso acontece. Espero que na data de hoje haja respeito nesta Casa 
para com os senhores estudantes. Desse modo conseguiremos levar, a bom termo, os nossos 
trabalhos. Então, vim à esta tribuna realmente porque não poderia deixar de me defender. 
Como não tenho outro lugar para falar, vim à esta tribuna. Gostaria que ficasse registrado esse 
fato. Se a empresa solicitar a cópia da ata, podem disponibilizar. Não vou admitir, somente 
por ter faltado à sessão por problemas de saúde, que algumas pessoas deturpem alegando que 
faltei somente pelo fato de que constatei a bobagem que fiz ou pelo fato de que estou com 



medo. Não estou com medo de absolutamente nada e tão pouco acredito que fiz bobagem. 
Podem achar o que quiserem. Em minha opinião, o que realmente interessa é a minha 
consciência e não o que pensa a maioria de meus colegas. Respeito o pensamento de cada um 
presente nesta Casa. Cada pessoa possui o direito de pensar o que quiser, como um 
determinado jornal tem o direito de dizer o quiser, mas acredito que devem disponibilizar o 
direito de resposta, especialmente quando algo, sabidamente, é de má fé. Boa noite à todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhores 
vereadores, ouvintes da Rádio Clube, alunos da escola Interativa, boa noite. Sejam 
bem-vindos nesta Casa de Leis. Vim à esta tribuna para falar em relação a algumas indicações 
de minha autoria. Uma de minhas indicações que está para ser votada na data de hoje é 
referente à um terreno existente na Rua Visconde de Ouro Preto, ao lado do velório 
municipal. O terreno deveria ser aproveitado, proporcionando, desde modo, a ampliação do 
velório. Enquanto não acontece a ampliação do prédio do velório, o presente terreno está 
sendo deixado de lado. A minha indicação seria em relação a construção de um 
estacionamento nesse terreno, haja visto que quando algumas pessoas estão sendo veladas 
aumenta muito o número de veículos na localidade. O estacionamento também seria destinado 
às pessoas que visitarem os túmulos localizados no cemitério. Com isso o trânsito seria 
desafogado. Atualmente o terreno está ocioso sem nenhuma utilidade. Peço aos senhores 
vereadores que votem a favor da referida indicação, pois na sessão passada a vereadora Sra. 
Sônia pediu vistas da matéria. Então, acredito que seria um fato de interesse público. Acredito 
que se o estacionamento for construído, conseqüentemente o mesmo colaborará a disciplinar o 
trânsito nas imediações daquela localidade. Gostaria de parabenizar os integrantes do Rotaract 
Club de Itapira pela realização da 13ª gincana cultural, onde houve participação das escolas de 
nosso município. Acredito que é um trabalho brilhante que os jovens desenvolvem. Esse tipo 
de trabalho não é feito somente na gincana e sim em todo o percorrer do ano. Acredito que 
merecem um voto de congratulação pelo trabalho que desenvolvem em prol das entidades 
assistenciais de nosso município. Os integrantes do Rotaract desenvolvem gincanas em 
escolas públicas e particulares. A escola Antonio Caio foi a vencedora desse ano. Gostaria de 
parabenizar os professores, dirigentes e alunos que estiveram participando da gincana. Outra 
indicação de minha autoria é referente ao grupo da terceira idade. Anteriormente os grupos 
obtinham aulas ministradas por professores estagiários em Educação Física. Atualmente 
alguns grupos não possuem esses professores. É uma população que necessita desse grupo 
movimento. Muitas pessoas possuem indicação médica para estar fazendo esses tipos de 
exercícios físicos diários. As senhoras clamam por esse professor que anteriormente estava 
encarregado em administrar as referidas aulas. Com essas aulas estaríamos disponibilizando 
muitas oportunidades para os jovens professores. Muitas pessoas de nossa cidade estão 
reclamando pela falta dos professores. Acredito que não é uma despesa muito alta para a 
administração pública. As pessoas idosas trabalharam e colaboram para fazer essa cidade 
progredir. Então, acredito que as senhoras e senhores possuem o direito de obter um professor 
qualificado para administrar as aulas de ginástica. Meu pedido fica registrado e peço aos 
companheiros que votem favoráveis a indicação de minha autoria. Acredito que as pessoas 
que pagam os impostos em dia possuem direito a esse tipo de benefício. Em relação aos 
ônibus que fazem o percurso do bairro do Machadinho, atualmente os mesmos estão 
dificultando a vida dos moradores dessa localidade. O ônibus somente faz duas viagens para o 
bairro do Machadinho. Há pessoas que se deslocam até o centro da cidade para pagarem 
contas ou até mesmo para consulta médica. Com isso as pessoas devem esperar até o final da 
tarde para voltarem à suas residências. Anteriormente era feita várias escalas, mas atualmente 
somente fazem duas viagens. Está acontecendo o mesmo problema em relação ao bairro do 



Brumado. Então, nada mais justo de a administração local rever a situação dos horários. Desse 
modo todas as pessoas poderão usufruir do transporte público... Aparte concedido ao vereador 
Sr. Mario da Fonseca: Somente gostaria de aproveitar, já que vossa excelência tocou no 
assunto referente ao Rotaract, para parabenizá-lo. Somente quem foi integrante do Rotaract 
sabe como é difícil organizar um evento da envergadura do Quest. Então, em minha opinião, 
nada mais justo esse voto de congratulação, não somente direcionado à todos os membros do 
Rotaract, mas à todas as escolas que participaram, incluindo a escola Interativa que está 
presente nesta Casa na data de hoje. A escola Interativa sempre apoiou e sempre esteve 
presente em quase todos os eventos. Então, acredito que foi muito feliz a iniciativa de vossa 
excelência. Gostaria de aproveitar o ensejo para congratular-me com as partes envolvidas 
nesse tipo de evento. Muito obrigado... Continuando o orador: Todas as pessoas que 
passaram pelo Interact, Rotaract ou Rotary foram muito felizes. Acredito que todas as pessoas 
que passam por esse tipo de entidade aprendem muito. É muito importante trabalharmos em 
prol de nossa comunidade. Muito obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite à todos. Gostaria de agradecer a presença 
dos jovens nesta noite. Não sei como popularmente se chama essa pessoa, mas acredito que a 
mesma é filha do Sr. Natálio Bianchesi, ex-presidente desta Casa. Então, é mais um motivo de 
honra vê-la presente em nosso plenário. Gostaria de falar em relação a um projeto de lei 
sancionado por esta presidência no dia 28 de julho de 2.009, onde disciplina o transporte de 
caçambas e entulhos no município de Itapira. É um projeto sancionado por esta Casa há cerca 
de um ano, mas a Prefeitura Municipal não tomou providência em relação à esse fato. 
Inclusive, o nobre vereador Mauro Moreno relatou que quase houve um acidente de trânsito 
envolvendo as caçambas que continuam de qualquer jeito sem nenhuma adequação. Gostaria 
de lembrar vossa excelência para transmitir esse fato ao nosso prefeito. Alguns itens do 
projeto dizem o seguinte: “O depósito e o transporte de caçambas de entulhos, terras, 
agregados e quaisquer outros materiais devem ser executados de forma a não provocar 
derramamentos na via pública. Os veículos deverão trafegar com a carga limitada à borda 
da caçamba, sem qualquer coroamento, com cobertura ou outro dispositivo que impeça a 
queda de materiais durante seu transporte, inclusive deverão ter o seu equipamento de 
rodagem limpo antes de atingir a via pública quando for o caso. Durante as operações de 
carga e descarga, os veículos transportadores de entulhos deverão ser adotados de todos as 
precauções de modo a não gerar riscos as pessoas e veículos que transitam pelo local.” É 
uma série de requisitos que devem ser seguidos. Não vou ler todos em função do horário. 
Sinto-me extremamente chateado de ter elaborado e sancionado uma lei competente para o 
município e para o bem de nossa população e não terem tomado, sequer, nenhuma 
providência por parte do Executivo. Então, solicito, encarecidamente, que esse projeto seja 
discutido novamente nesta Casa e lembrado para que o mesmo venha a ser administrado de 
forma competente como esta Casa de Leis determinou. Era isso que gostaria de comentar. 
Muito obrigado à todos. Gostaria de novamente agradecer as presenças de todos os alunos da 
escola Interativa. Boa noite.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita 
ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 18 de maio de 2.010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. Vereador Antonio Caio", em 01 de maio de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
2º) Em discussão e votação a Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25 de maio de 
2.010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", 
em 01 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. 3º) RELATÓRIO Nº. 007/2010.- Prestação de contas apresentada em Audiência 
Pública no dia 20 de maio de 2010, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao 1º Trimestre de 2010. Autoria. Comissão de Finanças e 
Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 008/2010.- Prestação de contas 
pelo Poder Executivo, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2010, apresentada em 
audiência pública no dia 26 de maio, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de 
Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Relatórios o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 5º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 006/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Define nova Base de Cálculo para o ISSQN das 
cooperativas e médicas e odontológicas e autoriza o Poder Executivo a firmar acordo com a 
UNIMED Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico e dá outras 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de 
Lei nº. 0085/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da 
lei orçamentária do município para o exercício de 2011 e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0086/2010.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Altera o artigo 1º da Lei nº 4.588, de 05/05/2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0087/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 
crédito suplementar no valor de R$. 1.100.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0088/2010.- Em que o Sr. Mauro Antonio 
Moreno submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o 
recolhimento e destino final de resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Projeto de Lei o 
Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 108/2010 - Ao Projeto de 
Resolução nº 05/2010. A Mesa Diretora da Câmara Municipal, instada que foi por força de 
dispositivos do Regimento Interno da Casa, a exarar parecer ao Projeto de Resolução n° 
05/10, de autoria do Vereador Luis Henrique Ferrarini, que "Institui no âmbito da Câmara 
Municipal de Itapira a "SALA DE IMPRENSA RADIALISTA LUIZ ANTONIO DA 
FONSECA - TOY FONSECA", após acurados estudos sobre o teor da matéria, acordou por 
exarar parecer favorável a propositura, tendo em vista que inexiste impedimento legal que lhe 
inquine a tramitação.Quanto ao mérito, opina pela aprovação, pois trata-se de justa 
homenagem ao grande radialista itapirense, Toy Fonseca, que exerceu suas atividades na 
Rádio Clube de Itapira até o ano de 2.000, quando então foi eleito vice-prefeito municipal de 
Itapira. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010 a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 109/2010.- Ao Projeto de Decreto 
de Lei nº 004 /2010. 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2010, de autoria do vereador Paulo Roberto 
Andrade, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado 
empresário JOSÉ CARLOS GALDEANO FERNANDES, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de 
Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade itapirense. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada às 
Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) PARECER nº. 110/2010.- Ao 
Projeto de Decreto de Lei nº 005/2010. 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2010, de autoria do 
vereador Paulo Roberto Andrade, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao renomado empresário Paulo Stivalli Junior, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de 
Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade itapirense. É este o parecer.A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada às 
Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) PARECER nº. 111/2010.- Ao 
Projeto de Decreto de Lei nº 006/2010. 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2010, de autoria do 
vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã 
Itapirense à renomada Magistrada Hélia Regina Pichotano, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois a ilustre homenageada é merecedora do título 
de Cidadã Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade itapirense. É este o parecer.A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada às 
Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 112/2010.- Ao 
Projeto de Decreto de Lei nº 007/2010. 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2010, de autoria do 
vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã 
Itapirense à renomada professora Abigail de Castro Parreira, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois a ilustre homenageada é merecedora do título 



de Cidadã Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade itapirense. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 15º) PARECER nº. 113/2010.- Ao Projeto de Decreto de Lei 
nº 008/2010. 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 ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2010, de autoria do vereador Luis Hermínio Nicolai, 
que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado médico Dr. 
Newton Santana, são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer 
natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o 
homenageado é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos 
relevantes serviços prestados em prol da comunidade itapirense. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) PARECER nº. 
114/2010.- Ao Projeto de Decreto de Lei nº 009/2010. 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2010, de autoria 
do vereador Luis Hermínio Nicolai, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao renomado dentista Dr. Luis Carlos Pires de Carvalho, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de 
Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em prol da 
comunidade itapirense. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 17º) PARECER nº. 115/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
079/2010. 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 79/2010, de autoria do 
Vereador Cleber Borges, 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" 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 18º) PARECER nº. 116/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
084/2010. 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 84/2010, de autoria do 
Vereador Antonio Orcini, 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" 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. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
junho 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. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00110/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Pereira. Autoria. Mario da Fonseca. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00111/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Gilmeri Peres Souza de Faria. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00112/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 
Aparecida Chagas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00113/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Antônia Buzana Viola. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00114/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Amábile Sartorelli. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 01 de junho 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. 24º) Requerimento 
nº. 00108/2010.- Congratulação com o médico Dr. Roberto Ramos Barbosa, assim como toda 
equipe pelo brilhante trabalho desenvolvido no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
25º) Requerimento nº. 00109/2010.- Congratulação com as atletas itapirenses pela 
premiação recebida pela Associação Regional de Basquetebol. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) Requerimento 
nº. 00110/2010.- Congratulação com toda equipe do departamento de esporte, assim como 
entidades e população, pela manifestação no Dia do Desafio. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento 
nº. 00111/2010.- Congratulação com a Câmara Municipal e Sinsaúde - Itapira, pelo brilhante 
evento realizado em homenagem aos funcionários do Setor da Saúde, com a sessão solene de 
entrega do diploma Anna Nery. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 
01 de junho de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento nº. 
00112/2010.- Voto de Congratulação para com o Dentista Ademir Recchia pelo recebimento 
da homenagem prestada pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) 
Requerimento nº. 00113/2010.- Voto de Congratulação com os Rotaractianos de Itapira pela 
brilhante realização da 13ª edição do Quest. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00114/2010.- Voto de 
congratulação com os dirigentes do departamento de Cultura, organizadores e academias 



participantes do 4º Festival de Dança de Itapira realizado no Ginásio de Esporte Itapirão. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
31º) Requerimento nº. 00115/2010.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando 
restabelecer o antigo horário de seu itinerário no bairro Brumado. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) Requerimento nº. 
00116/2010.- Requer que o Presidente desta Casa de Leis, junto com a Mesa Diretora, realize 
estudos com objetivo de adquirir um equipamento de Data-Show Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
33º) Requerimento nº. 00117/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre a fiscalização na disciplina do transporte e 
locação de caçambas em Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Indicação nº. 00223/2010.- Sugere 
denominação de Edwirgen Pereira a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Indicação nº. 00224/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito conceder um aparelho celular a cada posto 
de saúde dos bairros rurais de Itapira Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 
01 de junho de 2009. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) Indicação nº. 00225/2010.- 
Indica ao Sr. Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras para cobertura e instalação de 
assentos no pontos de ônibus situado na Rua Manaus. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 00226/2010.- 
Sugere obra de asfaltamento na rua Antônio Avancini no Istor Luppi. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Indicação nº. 
00227/2010.- Sugere melhorias que especifica no local de realização das provas de CNH. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
39º) Indicação nº. 00228/2010.- Sugere alteração no fluxo de trânsito da rua Agostinho 
Avancini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 40º) Indicação nº. 00229/2010.- Sugere ao Prefeito enviar professores 
para realização de atividades do grupo de terceira idade nos bairros Braz Cavenaghi e Prados. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
41º) Indicação nº. 00230/2010.- Sugere disciplinar o estacionamento de veículos na rua 
Francisquinha Ferreira Munhoz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) Indicação nº. 00231/2010.- Sugere 
construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Henriqueta Soares, na altura do 



número 483. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2009. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 43º) Indicação nº. 00232/2010.- Sugere realização de 
pintura de solo em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 44º) Indicação nº. 00233/2010.- Sugere 
execução de melhorias no cruzamento da Avenida dos Italianos com Rua Embaixador Pedro 
de Toledo. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 45º) Indicação nº. 00234/2010.- Sugere construção de cobertura na 
quadra poliesportiva de Eleutério. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
547065; 543610; 545432; 558202; 529406/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$ 
91.619,26. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM027293/2.010: Repasse de recursos 
financeiros no valor de R$ 98.019,32. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 48º) Ministério da 
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 
CM023090/2.010: Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 13.173,32. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 
– Presidente. 49º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Comunicado Nº CM040027/2.010: Repasse de recursos financeiros no valor de 
R$ 139.685,61. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 50º) Caixa Econômica Federal. Ofício nº 
1665/2.010/SR Piracicaba: Crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 
19.500,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 51º) Caixa Econômica Federal. Ofício nº 
1662/2.010/SR Piracicaba: Crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 
19.500,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 52º) Caixa Econômica Federal. Ofício nº 
1670/2.010/SR Piracicaba: Crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 
30.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 53º) Governo do Estado de São Paulo. 
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios. Protocolo nº 107.561/09-SEM/mlgf: 
Acusa recebimento do ofício 369/09, de 11 de setembro de 2.009, encaminhando cópia do 
requerimento nº 148/09, visando a possibilidade de alargar a ponte do Rio do Peixe em 
Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade – Presidente. 54º) Secretaria Municipal de Saúde. Ofício nº 
253/2.010: Informações sobre pedido de prestação de contas do Programa Saúde Familiar. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade – Presidente. 55º) Poder Judiciário. Seção de Administração Geral da 
Comarca de Itapira/SP: Agradecimento em relação ao convite recebido para a realização da 
Sessão Solene de entrega do “Diploma Ana Nery”. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 56º) AES 



Tietê: Informações ambientais desenvolvidas pela AES Tietê. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 
57º) E.E. “Professor Fenízio Marchini”. Ofício nº 60/2.010: Solicitação de doação de 
fardos de guaraná, presunto, mussarela que serão utilizados na realização da festa junina da 
escola E.E. Profº Fenízio Marchini. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 58º) Convite Acadepol 
Piracicaba: Convite para a participação da Oficina de Sensibilização que se realizará no dia 
28 de maio de 2.010 no município de Piracicaba. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 59º) 
Secretaria de Esportes e Lazer. Ofício 113/2.010: Convite para a participação do 
“Challenge Day”- o “Dia do Desafio.”, que se realizará no dia 26 de maio de 2.010. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade – Presidente. 60º) JF Máquinas Agrícolas: Congratulação aos 
representantes do Legislativo desta cidade pela aprovação da Lei de Incentivo Fiscal. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade – Presidente. 61º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Confere a 
participação do Sr. Francisco Carlos Franco no curso “Audesp Operacional – Módulo I”. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade – Presidente. 62º) Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Confere a 
participação do Sr. André Augusto Cavenaghi no curso “Audesp Operacional – Módulo I”. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade – Presidente. 63º) Lar São José de Itapira: Solicitação de doação de 50Kg 
de farinha de trigo da marca Vega para a realização das atividades juninas nas dependências 
do Lar São José de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 
junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 64º) Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo: Fiel cópia do Diário Oficial do dia 11 de maio de 2.010, onde relata a 
aprovação de celebração de convênio. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 65º) Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. Ofício nº 0138/2.010 e Processo nº 2708/2.010: 
Encaminhamento do Sr. Deputado Barros Munhoz ao Secretário de Gestão Pública de São 
Paulo sobre o pedido do Sr. Vereador Paulo Roberto Andrade, no qual solicita a vinda do 
Poupatempo Móvel no município de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. Esgotadas as 
matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim 
de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 
de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA 
= 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2010.- Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo senhor José Carlos Galdeano Fernandes. 
Autoria: Paulo Roberto Andrade. A seguir, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que seja dispensada o regime de votação secreta e que seja aclamado aprovado 
pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado 
pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010. 
DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  02/2010. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em 
única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2010.- Dispõe sobre a concessão de Título 
de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo senhor Paulo Stivalli Júnior. Autoria: Paulo Roberto Andrade. A 
seguir, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensada 
o regime de votação secreta e que seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de 
Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara 



aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2010. DESPACHO: APROVADO O PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 02/2010.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 
006/2010.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima Magistrada Dra. 
Hélia Regina Pichotano. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensada o regime de votação secreta e que 
seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 06/2010. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 02/2010.  SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 005/2010.- Institui no 
âmbito da Câmara Municipal de Itapira a "SALA DE IMPRENSA RADIALISTA LUIZ ANTONIO 
DA FONSECA - TOY FONSECA". Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 
005/2010. Aprovado em única votação menos 1 voto da vereadora senhora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Voto contra, pois não posso concordar em dar nome a uma sala da Câmara Municipal de 
uma pessoa antidemocrática. Essa pessoa, da eleição passada, cometeu tantas irregularidades com seu 
veículo de comunicação que foi necessária uma determinação judicial para fechar a rádio, já que a 
mesma estava flagrantemente fazendo campanha para a candidata à prefeita, Cacá Munhoz. Sendo o 
Sr. Luis Antonio da Fonseca o causador de tantos danos, não posso votar favorável à referida 
homenagem.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00101/2006.- 
Dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas dependências da 
Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, por servidores 
ou funcionários públicos municipais efetivos ou nomeados para cargos de confiança. Autoria: 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Pela ordem, a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos solicita a retirada da Emenda Modificativa 002/2010 de sua autoria. A seguir, o Sr. 
Presidente acatando a solicitação da vereadora, despacha a Emenda Modificativa 002/2010 
retirada pela autora. Isto feito, não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 101/2006. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a 
Emenda Modificativa 001/2006. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos 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 101/2006. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa 
001/2006. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI E  EMENDA 
MODIFICATIVA 001/2006. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente coloca em votação o Requerimento nº 
104/2010. Aprovado menos 1 voto da senhora vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Votei contra porque não foi uma eleição democrática. A referida eleição 
aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel. Portanto, gostaria de 



denunciar uma prática que esse Sindicato está querendo instalar em nosso município. Seria 
uma cooperativa fraudulenta de trabalhadores e empregados nas empresas de papel. Então, 
por esse motivo votei contra. Muito obrigada.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única 
discussão o Requerimento nº 00111/2010.- Congratulação com a Câmara Municipal e 
Sinsaúde - Itapira, pelo brilhante evento realizado em homenagem aos funcionários do Setor 
da Saúde, com a sessão solene de entrega do diploma Anna Nery. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Gostaria de dizer que 
votarei a favor. Gostaria de parabenizar os funcionários desta Casa e o Sindicato. No entanto, 
causou-me um desconforto muito grande em relação a Sessão Solene. Espero, senhor 
presidente, que futuramente o próximo presidente faça a entrega do título nesta Casa e se o 
Sindicato quiser oferecer aos homenageados alguma recepção, que o faça de forma separada. 
Então, venho à esta tribuna para deixar registrado. O senhor fez uma sessão muito bem 
conduzida e rápida. Perguntei se o vereador Toninho Orcini gostaria de falar, pois o mesmo é 
o autor do projeto, mas vossa excelência disse que ele não falaria. As pessoas devem saber 
que qualquer sessão desse tipo possui um protocolo que deve ser conduzido de certa forma, 
ou seja, a Mesa deve ser composta pelas autoridades principais, deve-se chamar as 
personalidades, executar o hino nacional, dentre outros fatores. O que vimos, me perdoe, foi 
um franco desrespeito, não somente com os vereadores desta Casa, mas para com os 
homenageados. Não posso deixar de falar esse fato. Quando todos estavam usando a palavra o 
público não ficou quieto. Quando a sessão chegou ao fim ouvimos uma manifestação de 
alegria do público. Então, a minha sugestão é que o próximo presidente faça a entrega do 
título nesta Casa. Se o Sindicato quiser fazer uma recepção para os homenageados, acredito 
que seria melhor fazer em outro local, pois esta Casa é pequena. Quem viria à esta Casa para 
prestigiar os trabalhos da entrega do título seria os parentescos mais próximos dos 
homenageados. As pessoas homenageadas foram indicadas pelas próprias pessoas integrantes 
dos hospitais e entidades. O que aconteceu dessa vez? Foi convidado um público muito 
extenso. Em minha opinião, me senti desrespeitada como também acredito que todos os 
vereadores e homenageados também se sentiram desrespeitados. Portanto, não poderia deixar 
de falar sobre esse fato. Acredito que servirá como uma sugestão para o próximo presidente 
desta Casa. Acredito que as coisas caminharão de forma melhor. Portanto, voto favorável por 
esta Casa e pelo Sinsaúde e não pelo público que não se comportou de forma adequada. Muito 
obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  
“Já que a nobre vereadora citou meu nome, gostaria de explanar sobre esse assunto. 
Primeiramente gostaria de agradecer o nobre colega Luis Henrique Ferrarini por ter elaborado 
o referido voto de congratulação destinado à esta Casa. Para esclarecimento ao público, 
gostaria de dizer que tudo foi feito de acordo com o Regimento da Casa, ou seja, foi tocado o 
hino nacional, ouve a leitura da bíblia sagrada, ouve, de forma espontânea, a abertura para 
quem quisesse falar, dentre outros fatores. O vereador Toninho Orcini, nobre vereadora, não 
se manifestou para dizer alguma coisa. O vice-prefeito, o presidente do Sindicato e o 
presidente desta Casa fizeram uso da palavra. Prefiro ficar, nobre vereadora, com os 
cumprimentos de todos os homenageados e seus familiares, pois infelizmente esta Casa não 
suportaria todos os familiares dos referidos homenageados. Foram cerca de vinte 
homenageados, onde toda estrutura e organização ficaram por conta do Sinsaúde. Quem 
organizou toda a situação da festa, após a Sessão Solene, foi o Sindicato de Itapira, onde 
convidou, de forma gentil, a Câmara Municipal para participar da festa de confraternização. 
Mesmo assim obrigado pela sugestão. Boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum 



vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente coloca em votação o 
Requerimento nº 111/2010. Aprovado por unanimidade.. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00116/2010.- Requer que o 
Presidente desta Casa de Leis, junto com a Mesa Diretora, realize estudos com objetivo de 
adquirir um equipamento de Data-Show Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o senhor Presidente coloca em votação o 
Requerimento nº 116/2010. Aprovado por unanimidade.. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00154/2010.- Sugere 
implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Sr. Mauro Antonio Moreno 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", em 01 de junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) 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, o vereador Sr. Mauro Antonio Moreno 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", 
em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão a 
Indicação nº 00171/2010.- Sugere recuperação e nova pintura da sinalização de solo em toda 
a extensão da Avenida dos Italianos. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 171/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00172/2010.- Sugere 
construção de rotatória no cruzamento entre a Avenida Brasil e rua João Galizoni no bairro 
dos Prados. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 172/2010. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Em 
única discussão a Indicação nº 00173/2010.- Solicita ao Sr. prefeito determinar ao 
Departamento de Trânsito da cidade que aplique sinalização refletiva em placas e cavaletes 
usados para impedir o trânsito. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 173/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 14º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 220/2010. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Em única discussão a 
Indicação nº 00224/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito conceder um aparelho celular a cada posto 
de saúde dos bairros rurais de Itapira Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 01 de junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
16º) Em única discussão a Indicação nº 00231/2010.- Sugere construção de um redutor de 
velocidade tipo lombada na rua Henriqueta Soares, na altura do número 483. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de junho 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. 


