
ATA DA 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 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. Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador CARLOS ALBERTO 
SARTORI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 20ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Junho de 2.010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Junho 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. 00137/2010.- Requer licença para tratamento de 
saúde. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Não havendo mais Requerimentos o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) 
Projeto de Lei nº. 0096/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Executivo Municipal a receber recursos da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 4º) Emenda 
Modificativa de nº. 001/2010 ao Projeto de Lei nº 079/2010.- Altera o § 2º do Art. 1º do 
Projeto de Lei nº 79/2010 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".. Autoria: Cleber João da Silva Borges Expediente. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 124/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 
06/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 006/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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, acordaram por requerer 30 (trinta) dias de 
adiamento da propositura nas Comissões, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o 
Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 125/2010.- Ao Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 
81/2010. 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 81/2010, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo renovar, por 12 meses, o convênio 



celebrado nos termos da Lei nº 3.863/06 - Banda Batutinha são de parecer favorável, eis 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 22 de 
Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) PARECER nº. 126/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 87/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 087/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura 
de crédito suplementar no valor de R$. 1.100.000,00, acordaram por requerer 30 (trinta) dias 
de adiamento da propositura nas Comissões, acompanhando a tramitação do Projeto de Lei 
Complementar nº 06/2010, pois são matérias correlatas. É este o parecer. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 
REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 127/2010.- Ao Projeto de Lei nº 090/2010. 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 90/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza a concessão de ajuda de custo para a Festa de Santana e São 
Sebastião de Eleutério" são de parecer favorável, eis 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 22 de Junho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) PARECER nº. 128/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
092/2010. 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 92/2010, de autoria do 
nobre vereador Carlos Alberto Sartori, que "Obriga a presença de agente da Guarda Municipal 
nas dependências dos Velórios da Paz e da Saudade durante a permanência de falecidos no 
período noturno" são de parecer favorável, eis 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 
Carlos Alberto Sartori 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 22 de Junho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 129/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
093/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços 
Público e Meio Ambiente; que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 93/2010, de autoria do nobre vereador Luis Henrique Ferrarini, que 
"Denomina de Osvaldo Batista de Moraes o Campo de Futebol do Jardim Camboriú" opinam 
pelo ARQUIVAMENTO, uma vez que a matéria é correlata, pois o campo de futebol 
localizado no Jardim Camboriú, o qual pretende denominar o nobre autor da propositura, já 
tem denominação auferida pela Lei Municipal nº 2001, de 08 de agosto de 1988. É este o 
parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. 



a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0093/2010.- Denomina de 
Osvaldo Batista de Moraes o Campo de Futebol do Jardim Camboriú". Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. Considerando os apontamentos do Parecer nº 129/2010, esta presidência 
determina o arquivamento da presente matéria. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00121/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Antonio Fray. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00122/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Intilizano Lombardi. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00123/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angélica 
Pansa Leandro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00124/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr. Achiles Avancini. Autoria. Mario da Fonseca. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 16º) Requerimento nº. 
00128/2010.- Congratulação com a diretoria da Fundação Espírita Américo Bairral, pela 
realização do XVII Simpósio do Instituto Bairral de Psiquiatria. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento 
nº. 00129/2010.- Congratulação com toda a diretoria e funcionários da empresa Cristália pela 
doação de materiais escolares à Secretaria Municipal de Educação. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento 
nº. 00130/2010.- Congratulação com toda a diretoria e alunos do IESI pela campanha de 
doação de fraldas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 19º) Requerimento nº. 00131/2010.- Voto de Congratulação com os 
integrantes da equipe de Judô de Itapira pela brilhante conquista do Campeonato do Clube 
Floresta. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00132/2010.- Voto de Congratulação com a 
diretoria do Clube de Campo Santa Fé, pela realização da sua Festa Junina. Autoria. Paulo 
Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) 
Requerimento nº. 00133/2010.- Voto de Congratulação com a diretoria do Sinsaúde - 
Sindicato da Saúde de Campinas e Região, sub-sede Itapira, pela realização da sua Festa 
Junina Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00134/2010.- Voto de Congratulação com o 
novo presidente do Sinsaúde Campinas - Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas 
e Região, Edison Laercio de Oliveira, e integrantes da nova diretoria. Autoria. Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento 
nº. 00135/2010.- Congratulação com toda a equipe do Grupo Donatti Elétrica & Hidráulica 
pela campanha de arrecadação de lâmpadas fluorescentes. Autoria. Toninho Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00136/2010.- 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 empresa Viação Itajaí. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela 
ordem, o vereador Cleber João da Silva Borges manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento nº. 
00138/2010.- Requer oficiar o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) objetivando 
melhorias na SP-147 em trecho que especifica, próximo a entrada do bairro Ponte Nova. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
26º) Indicação nº. 00261/2010.- Sugere colocação de uma boca de lobo na Avenida João 
Brandão Júnior. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 00262/2010.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos na rua João Batista Rovares. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Indicação nº. 00263/2010.- Sugere 
construção de rotatória no local que especifica, próximo a Vereador Emef José Francisco 
Martins. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 00264/2010.- Sugere execução de obras no 
calçamento da Praça Antônio Raimundo Batista. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 00265/2010.- 
Sugerimos ao Sr. Prefeito desenvolver gestões com objetivo de Itapira seja beneficiada com a 
transmissão do sinal digital de TV. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, a vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 31º) Ministério da Saúde 
Nº Ref. 607794; 594808; 598851/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$ 56.417,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 32º) Família de Raphaela Carrozzo Scardua: 
Agradecimento pelas manifestação de pesar. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Instituto de 
Ensino Superior de Itapira (IESI): Convite para a realização de uma reunião que se 
realizará nas dependências do IESI. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Caixa Econômica 



Federal: Notificação de liberação de recursos financeiros no valor de R$ 139.420,46 
destinados ao mutuário da Prefeitura Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Câmara Municipal de Bebedouro: Fiel cópia da Moção de Apelo nº 99/2009 de autoria da 
vereadora Sebastiana Maria Ribeiro Tavares de Camargo. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
36º) Câmara Municipal de Bebedouro: Fiel cópia da Moção de Repúdio nº 07/2010 de 
autoria da vereadora Sebastiana Maria Ribeiro Tavares de Camargo. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 
- Presidente. 37º) Câmara Municipal de Bebedouro: Fiel cópia da Moção de Apelo nº 
29/2010 de autoria dos vereadores Antonio Sampaio, Jesus Martins e Paulo Aurélio 
Bianchini. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as 
matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim 
de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 
de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA 
= 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0019/2010.- Disciplina a entrega de 
medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de Itapira. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, público 
presente. Gostaria de esclarecer um pouco sobre a história desse projeto. Logo em seguida 
gostaria de esclarecer sobre outros assuntos que se ventilaram por esta Casa de Leis. O 
vereador Carlinhos Sartori apresentou o referido projeto nesta Casa no dia 25 de Agosto de 
2.009. O referido projeto obteve toda tramitação normal nesta Casa, ou seja, o mesmo foi lido 
e encaminhado às comissões. Nas comissões, em qual minha pessoa era membro como outros 
vereadores, foi exarado um parecer opinando pelo arquivamento do referido projeto, uma vez 
que o mesmo apresentava um vício de iniciativa, ou seja, na época solicitamos ao órgão de 
assessoria judicial desta Casa para que nos dissesse se era constitucional ou não. O órgão de 
assessoria desta Casa exarou um parecer no seguinte termo, onde gostaria de ler alguns 
trechos à todos, pois baseado no parecer optamos pelo arquivamento do projeto. Fizemos os 
seguintes questionamentos: “O vereador pode legislar sobre a matéria? Existe ou não algum 
tipo de vício de iniciativa? A iniciativa é concorrente? Existe vício de inconstitucionalidade, 
legalidade ou qualquer óbice que lhe inquine a tramitação?”Essas foram as perguntas feitas 
por esta Casa ao órgão de assessoria. O órgão de assessoria NDJ nos respondeu nos seguintes 
teores: “Diante do que nos foi proposto devemos considerar inicialmente que pretendendo o 
projeto de lei dispor sobre a forma de distribuição de remédios, em princípio, poderia 
prosperar, desde que a iniciativa fosse do chefe do poder Executivo, tendo em vista que o 
referido projeto trata de serviço público de saúde. Nesse sentido, verifica-se que o presente 
projeto de lei padece de vício de formação, qual seja, vício de iniciativa, tendo em vista ser de 
autoria de membro do poder Legislativo.” Administrar e regulamentar os serviços públicos, 
seja qual for a espécie, são atribuições típicas do Executivo municipal. As comissões 
exararam o parecer e na época o Regimento Interno desta Casa não permitia que se discutisse 
ou votasse o parecer. Desse modo o parecer foi arquivado de plano. Existem outros trechos do 
parecer elaborado por esta Casa na época que embasaram esse dispositivo, mas não gostaria 
de ler todos. O projeto foi arquivado na época, mas no dia 23 de fevereiro desse ano foi 
novamente requisitado. Nas comissões o vereador Carlinhos solicitou a presença de um 
representante da Secretaria de Saúde para explicar qual era a posição da administração diante 



do referido projeto. Na época o responsável em esclarecer os fatos foi o Sr. Vladen Vieira, 
onde atualmente responde interinamente pela rede básica, além do serviço de odontologia. O 
mesmo explicou ao vereador Carlinhos os motivos que o projeto não era viável e o porquê 
que a Prefeitura Municipal tinha regulamentado a distribuição de remédios. O Sr. Vladen 
também forneceu documentos, mas o projeto ficou parado nas comissões até semana passada, 
onde veio à esse plenário com parecer constitucional e legal. Quando chegamos na data dessa 
semana, onde vários vereadores estavam ausentes, disse que não votaria o projeto. Nesse 
momento a vereadora Sônia disse que deveríamos votar o projeto, pois desse modo 
conseguiríamos deixar o nosso posicionamento prevalecer. Disse à vereadora Sônia que 
concordava com a idéia e desse modo chamei o vereador Luis Henrique Ferrarini, na 
qualidade de líder de bancada, e disse o seguinte: “Vereador, vamos votar. Solicito ao senhor 
que você vote juntamente com a bancada, pois votaremos contra o projeto.” Em momento 
nenhum passamos disso. Hoje fui surpreendido por algumas pessoas dizendo que houve 
alguma tentativa de barrar o projeto. Posso afirmar que não houve nenhum tipo de tentativa. O 
vereador Ferrarini está presente neste plenário e pode me desmentir se acreditar necessário. 
Em momento algum forcei ou obriguei o vereador a votar contra o projeto. Somente orientei o 
nobre edil que votaríamos contra o projeto. O vereador Ferrarini disse que não podia votar 
contra. No dia seguinte fui à Prefeitura, acredito que é de praxe de minha parte e não escondo 
isso de ninguém, pois acredito que a função do líder é deixar a par a administração em relação 
aos acontecimentos nesta Casa. Atualmente o projeto está nesta Casa para ser votado. 
Gostaria de trazer à tona algumas questões. Quando o representante da Secretaria de Saúde 
esteve presente nesta Casa, o mesmo forneceu vários documentos ao vereador Carlinhos, onde 
aproveitei o momento para tirar cópia de toda documentação. Um desses documentos são 
pareceres da doutora Lenir Santos, advogada e especialista em Direito Sanitário, membro do 
Instituto de Direto Aplicado e procuradora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A 
doutora Lenir vem dissertando sobre a polêmica que vem gerando nas demais cidades em 
relação a regulamentação da questão da distribuição de remédios. A partir desse momento 
gostaria de pedir vênia aos demais colegas para citar alguns trechos do referido parecer que 
vem elucidar, impor como funciona e como a administração está agindo. O doutora começa 
dizendo o seguinte: “Estamos em plena polêmica sobre o tema da assistência farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde (SUS). São dois embates, ou seja, a quem deve ser garantida a 
assistência terapêutica e o que ela compreende da integralidade da assistência. Aqui há 
demarcação. O indivíduo tem direito aos serviços públicos de Saúde desde que o busque de 
forma integral e não fracionadamente. O tratamento no SUS pressupõe uma integralidade de 
atendimento para um paciente que inteiramente está no SUS. Ao contrário disso, teríamos um 
SUS complementar ao setor privado.” O que estou querendo dizer? O que a administração fez 
para o vereador estar entrando com esse tipo de projeto? A administração aderiu essa 
integralidade do Sistema Único de Saúde, ou seja, se alguém quiser medicamento fornecido 
pela farmácia da UBS deve, primeiramente, iniciar todo processo através do SUS. Esse 
indivíduo deve realizar uma consulta com um determinado médico da UBS e com a receita se 
deslocar até uma farmácia da mesma. O que as pessoas não podem, a administração já 
normatizou, é pegar uma receita de um médico particular e chegar na farmácia da UBS 
dizendo o seguinte: “O meu médico particular receitou-me esse medicamento.” Desse modo o 
serviço público fornecia todos os medicamentos necessários. Por que a administração 
municipal fez isso? Todos sabem, é público e notório no país inteiro, que o serviço público 
possui uma fila. Muitas vezes uma determinada consulta ou exame demora muito tempo para 
ser concretizado. Esse fato sempre existiu. Então, a pessoa que não possui condições de pagar 
um médico particular demora muito tempo para retirar o medicamento especificado por um 



médico. Ao passo que uma determinada pessoa possui condições de pagar um médico 
particular, conseqüentemente a mesma passará na frente de muitas pessoas na fila do SUS. 
Essas pessoas não usam os médicos, mas usam o remédio. É justamente sobre esse tipo de 
coisa que a procuradora vem falar, ou seja, o mesma afirma que o SUS é integralidade e não 
complemento da Saúde privada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini: Em 
relação à esse assunto que você está dizendo, acredito que é verdade. Pude constatar uma 
pessoa rica solicitando medicamentos da farmácia da UBS. Essa pessoa me disse o seguinte: 
“O meu imposto é igual do outro, pois pago e possuo direito.” Fiquei abismado com a 
resposta dessa pessoa... Continuando o orador: Concordo com vossa excelência e agradeço 
o aparte de vossa excelência. Acredito que a questão seria essa. Todos têm direito aos 
medicamentos da rede pública? Sim, mas desde que todos cumpram as normas que estão 
estabelecidas. Atualmente o prefeito municipal não está tirando os medicamentos das pessoas 
e sim regulamentando o fornecimento dos mesmos. Se alguém necessitar algum tipo de 
medicamento gratuito, essa mesma pessoa deverá passar por um médico da rede pública. 
Essas pessoas não podem cortar a fila de outras pessoas que não possuem condições de pagar 
médico particular. Agradeço o aparte de vossa excelência, pois acredito que é desse modo. 
Acredito que o prefeito não está tirando absolutamente nada de ninguém, pois o mesmo 
somente quer que todos sejam iguais. Tanto a pessoa que recebe somente um salário como a 
que recebe 30 salários devem passar pelo médico do PPA para receberem os medicamentos 
do SUS. Acredito que esse seria o princípio da integralidade. Acredito que isso seria a 
isonomia de igualdade, pois do modo que estava antigamente as pessoas que se consultavam 
no médico privado conseguiam medicamentos da rede pública. Com isso as pessoas que 
demoravam um pouco mais para se consultarem com um médico saiam prejudicadas, pois no 
momento que requisitavam um determinado medicamento na farmácia da unidade pública, os 
mesmos se encontravam esgotados. Todos possuem direitos, mas devem se submeter às 
regras. Gostaria de dizer que não estou inserindo os medicamentos de alto custo, pois é outro 
processo. A procuradora ainda diz o seguinte: “O único programa Federal que garante, de 
forma isolada, medicamentos como uma farmácia, é o programa Farmácia Popular. Esse 
programa garante à qualquer indivíduo, mediante receita de qualquer profissional de Saúde, 
medicamentos a preço de custo. Esse programa visa apenas ao fornecimento de medicamentos 
e nada mais. É um programa que disponibiliza medicamentos a baixo custo à população em 
geral. Deveria, na realidade, estar vinculada à Assistência Social e não à Saúde. Tanto isso é 
fato que a lei 10.858/04 reza que esse programa não prejudicará a rede nacional do SUS numa 
clara demonstração de que a farmácia popular não tem a ver com a rede do SUS.” Gostaria de 
dizer outro trecho em que a procuradora relata os fatos: “A conclusão óbvia é que a 
assistência farmacêutica não é autônoma, pois está vinculada a assistência terapêutica dos 
pacientes em tratamento no SUS.” Meu tempo está se esgotando e posso pedir prorrogação de 
meu tempo, mas acredito que não há necessidade. Gostaria de apenas mostrar aos nobres 
colegas uma propaganda do Sistema Único de Saúde do município de São Caetano do Sul. A 
referida propaganda diz o seguinte: “Tabela de medicamentos fornecidos e pré-requisitos para 
a retirada de medicamentos. A receita médica deverá ter sido emitida pelo serviço público de 
Saúde.” Então, vejam os senhores que não é suprimir direito e sim regulamentar e organizar o 
fornecimento de remédio, ou seja, valorizar o indivíduo que não possui condições de pagar 
uma consulta privada, onde muitas vezes ficam meses esperando apenas uma única consulta 
da rede pública. É muito fácil falarem que o prefeito cortou e tirou o medicamento de muitas 
pessoas. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO 
ANTONIO MORENO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa 
escrita e falada, boa noite. Gostaria de dizer que entendi sobre o princípio da integralidade. 



Tudo que o nobre vereador Mario da Fonseca relatou através desta tribuna faz sentido, mas o 
que acontece em nossa rede de Saúde atualmente é que continuamos com falta de recursos 
humanos, ou seja, não possuímos médicos suficientes atuando na rede pública de Saúde. Na 
maioria dos postos de Saúde somente contamos com a presença de somente um profissional. 
Então, a grande maioria da população procura um médico da rede particular, pois na maioria 
das vezes esses indivíduos não conseguem ter acesso aos médicos da rede básica de Saúde no 
momento em que mais necessitam. Muitas vezes as pessoas passam pelo pronto socorro e 
logo em seguida correm a um especialista. Desse modo muitas pessoas pagam um médico da 
rede particular para ser atendido. É lógico que fica muito caro para algumas pessoas, sendo 
que as mesmas necessitam do medicamento. Muitas vezes as pessoas conseguem pagar um 
profissional para ser atendido, mas não conseguem pagar os medicamentos necessários para o 
tratamento adequado da doença. Muitas pessoas necessitam de urgência para o uso de 
determinados medicamentos. Acredito que houve um concurso recente, mas o mesmo não 
será suficiente para suprir as necessidades dos serviços. Em minha opinião, acredito que a 
administração deveria contratar mais profissionais destinados à Saúde para que desse modo os 
anseios de toda população seja atendida... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: É necessário contratar mais médicos ou fazer que os atuais 
profissionais da Saúde cumpram corretamente sua jornada de trabalho?... Continuando o 
orador:  Os médicos cumprem até mais do que a jornada normal de trabalho. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde o médico deveria atender cerca de quatro pacientes por hora. 
A maioria dos médicos que atuam na rede pública de Saúde atendem cerca de 20 à 30 
pacientes por período, ou seja, é muito acima do que é estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde. Acredito que não seria no sentido de horário e sim no sentido de números. Com 
isso, conseqüentemente a qualidade cai em relação aos atendimentos. Precisamos contratar 
mais profissionais para a área da Saúde. A mais de um ano que solicito do Executivo a 
contratação de médicos. Atualmente estamos trabalhando sem uma equipe de PSF, onde cerca 
de 2.400 famílias residentes no bairro do Nosso Teto estão sendo atendidas por somente um 
profissional. Os bairros dos Prados e Vila Ilze encontram-se carentes por falta de atendimento. 
Seria muito importante a realização de um trabalho na rede de Saúde de nosso município. 
Acredito que a administração deve desenvolver um trabalho de mais qualidade destinado ao 
setor de Saúde de nosso município. Muitos requisitos foram solicitados do Executivo, mas até 
o presente momento nenhum foi atendido. É muito difícil... Aparte concedido a Vereadora 
Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Não consigo compreender uma questão. O 
senhor afirmou que está faltando médico, pois somente um profissional não está dando conta 
no atendimento à população. Ao mesmo tempo vossa senhoria afirma que a Organização 
Mundial de Saúde relata que os médicos devem atender cerca de quatro pacientes por hora. 
Você disse que atende cerca de 60 pacientes. Acredito que alguma coisa errada, pois se você 
atende cerca de 60 pessoas, em minha opinião, são 60 pessoas a menos na fila de espera... 
Continuando o orador: É para a senhora ver como que se encontra a situação da Saúde na 
rede pública. Os serviços estão estrangulados, pois a rede pública de Saúde necessita de 
profissionais. Precisamos de urologistas, cardiologistas, pediatras, dentre outros, mas 
atualmente não possuímos. Muitas vezes a pessoa passa pelo médico da rede básica e é 
encaminhado a um especialista. O problema é que essa pessoa deverá esperar cerca de quatro 
meses na fila de espera para ser atendido por um especialista. Obrigado e boa noite.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, 
membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público presente, imprensa, 
boa noite. Gostaria de dizer que há muitos projetos de autoria da bancada de oposição, onde 
votamos juntos. No caso do projeto de autoria do nobre vereador Carlinhos somente fui 



avisado pelo líder de governo nos 46 minutos do segundo tempo. Essa é a verdade. Já 
votamos vários projetos, onde fui orientado antecipadamente. O vereador Carlinhos explicou 
o projeto de sua autoria, onde acredito que ficou bom. De última hora o líder do prefeito vem 
me orientar que dentre vários motivos nossa bancada deveria votar contra. Como votamos 
pela bancada, votarei pela bancada. Peço desculpa ao vereador Carlinhos, pois não gosto de 
prometer as coisas e não fazer. Espero que estejamos errados, pois de repente o prefeito 
poderá sancionar a lei. A única coisa que gostaria de pedir ao líder do prefeito, espero cobrar 
futuramente, é que em relação à todos os projetos que chegarem à esta Casa, acredito que 
devemos nos reunir. Devemos colocar na mesa os pratos limpos e constatar o que realmente a 
administração atual necessita. Enquanto fazer parte do grupo da situação, espero ser 
orientado, pois não consigo adivinhar as coisas de última hora. É somente isso que gostaria de 
dizer... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Realmente houve uma 
aprovação por unanimidade no projeto relacionado às caçambas há cerca de um ano. Gostaria 
de dizer que até o presente momento o referido projeto não foi executado. Acredito que estão 
esperando acontecerem acidentes graves ou até mesmo alguém morrer para o prefeito 
regulamentar corretamente o projeto. Espero que o projeto de autoria do vereador Carlinhos 
seja acatado de forma mais competente pelo Executivo... Aparte concedido ao vereador Sr. 
Cleber João da Silva Borges: Na verdade, desde o começo da presente legislatura nenhum 
projeto de autoria da bancada de oposição foi acatado de forma competente pelo Executivo. 
Infelizmente é isso o que está acontecendo... Continuando o orador: Gostaria de agradecer a 
todos e desejar uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, 
imprensa falada e escrita, boa noite. Acredito que mudou muito o clima dentro desta Casa há 
algum tempo. Com isso o nosso trabalho ficou muito produtivo. Existem muitas coisas que 
não consigo entender. O vereador Mauro tem razão no que está dizendo. Precisaríamos de 
muitos médicos. Os vereadores que atuam dentro desta Casa são os responsáveis em elaborar 
as leis. Contrataremos cerca de vinte médicos, mas como realizaremos o pagamento? Existe 
um limite prudencial e um orçamento do governo para realizarmos o pagamento. Em minha 
opinião, gostaria que o orçamento de nosso município fosse 40% maior. Desse modo não viria 
somente dez médicos e sim cerca de quinze professores, dez creches, dentre outros fatores. 
Acredito que não devemos debater. Em minha opinião, a explicação do nobre vereador Mario 
é muito coerente. Durante muito tempo os administradores tentaram organizar a distribuição 
de remédios privilegiando as pessoas de baixa renda. Antigamente as pessoas 
disponibilizavam tudo ao amigo do rei, mas ao inimigo era disponibilizada somente a morte. 
Futuramente, em minha opinião, se aceitarem as receitas de médicos particulares os 
prejudicados serão justamente as pessoas de baixa renda. Falta médico somente em nosso 
município? Alguém acompanha a televisão somente para assistir a copa do mundo? A 
situação de todos os hospitais de nosso país é uma pouca vergonha. Não gostaria de tirar a 
razão de nenhum vereador. Acredito que o nobre vereador está coberto de razão. O vereador 
Mario também está coberto de razão, pois se o presente projeto vier mudar o que foi 
implantado, em minha opinião, estaremos prejudicando justamente as pessoas de baixa renda. 
Muitas pessoas passam por médicos particulares, sendo que muitas não pagam a consulta. 
Essa é grande questão. Somente pelo fato de ser amigo de algum médico as pessoas não 
pagam as consultas e ainda ganham a receita. Então, acredito que o nobre vereador Mario está 
coberto de razão. Com a alteração da legislação através desse projeto, acredito que as pessoas 
de baixa renda sairão prejudicadas. Muitas pessoas de baixa renda ficarão sem medicamento, 
sendo que a situação irá piorar. Aquele que entendeu o que o nobre vereador Mario disse terá 
uma noção de como ficará as coisas no futuro. O projeto estava arquivado com parecer 



alegando que não era legal optar pela aprovação do mesmo. Itapira possui muitos defeitos? 
Sim. Acredito que a situação da rede pública de Saúde é um caos a nível nacional. Itapira 
atende aquilo que pode. Se for pouco ou muito, não sei. Em minha opinião, o vereador 
explicou muito bem explicado. Estão pensando que com a aprovação do referido projeto a 
população carente de nosso município será beneficiada. É completamente o oposto. Com a 
aprovação do projeto as pessoas carentes ficarão com mais dificuldade de conseguirem o 
remédio. Não podemos jogar a culpa para a situação ou oposição alegando o porquê que o 
prefeito Toninho Bellini não contrata mais profissionais da Saúde. O orçamento não permitirá 
o pagamento de salário à esses médicos, a não ser que eu esteja redondamente enganado. Os 
concursos públicos têm duração de dois anos. Então, durante esse período alguns médicos 
podem ser chamados. Essas coisas ninguém se encarrega de explicar. Para ocorrer à 
contratação é necessário haver um remanejamento de verba. Então, no próximo orçamento 
devemos destinar cerca de R$ 800.000,00 à área da Saúde. Desse modo haverá a possibilidade 
de contratação de cerca de quatro médicos. Em relação ao projeto de autoria do nobre 
vereador Carlinhos, as pessoas de baixa renda sairão prejudicadas... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Aproveitando o ensejo em relação à falta de verba, 
gostaria de dizer que estamos correndo um sério risco no Hospital Municipal relacionado aos 
anestesistas. Possuímos somente dois anestesistas atuando no Hospital Municipal. Os mesmos 
estão trabalhando com uma carga horária desumana. Os anestesistas estão fazendo plantão de 
24 horas por vários dias seguidos. Algumas cirurgias estão sendo suspensas, isso porque os 
pacientes já se encontram dentro do centro cirúrgico. Além disso, a maioria dos equipamentos 
é sucateado e antigo, ou seja, muitos equipamentos possuem cerca de dez anos de uso. 
Precisamos olhar com mais carinho a situação do Hospital, pois essa situação poderá trazer 
sérios riscos à toda população, inclusive à nós. Certas coisas são urgentes e não dá para 
esperar... Continuando o orador: Acredito em suas palavras, nobre vereador. Há cerca de 
uns quatro meses saiu nos jornais de nosso município que um determinado médico tinha 
ganhado uma fortuna devido a uma indenização. Atualmente quando alguns médicos 
concursados fazem uma tremenda barbaridade no Hospital Municipal, os mesmos respondem 
os inquéritos administrativos afastados. A Prefeitura Municipal não pode colocar outro 
médico para atuar em seu lugar. Além de estarem afastados, os mesmos recebem 
normalmente suas remunerações. Apesar de cometerem irregularidades ainda conseguem 
ganhar muito dinheiro através de indenizações. Fazem isso porque muitas pessoas 
concursadas fazem o que querem de seu cargo. A pessoa quando não é concursada, existem 
exceções, luta e disponibiliza seu sangue para deixar os serviços em dia. Quando ficam 
concursadas, após cerca de um ano, a mesma pessoa fica uma almofadinha. Essa situação está 
levando o nosso país ao buraco. Infelizmente a administração atual não possui condições de 
contratar novas pessoas, pois o orçamento não permite. Não sou contra as palavras do nobre 
vereador Mauro de forma alguma. Muitas vezes somos avacalhados pela imprensa local. 
Muitas pessoas não sabem o que passamos dentro desta Casa de Leis. Recebemos muitos 
pedidos relacionados à disponibilização de verbas. Gostaria de dizer novamente que se essas 
receitas forem ter a condição de adquirir remédios na unidade pública, quem sairá prejudicado 
será o pobre. Não gostaria de maltratar ninguém. Gostaria de dizer ao nobre vereador 
Carlinhos que sou contra o projeto. Somente explanei as conseqüências que esse projeto pode 
trazer se o mesmo for aprovado. Espero que futuramente outra administração tenha uma idéia 
melhor. Acredito que o nosso país está muito longe de obter respeito em relação à Saúde e 
Educação. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Gostaria de falar um pouco sobre o projeto de 



minha autoria relacionado à distribuição de medicamentos na rede pública. Em minha 
opinião, qualquer cidadão possui o direito de receber a medicação da rede pública. 
Anteriormente todas as pessoas recebiam a medicação. A doação de medicamentos através de 
receitas expedidas por médicos particulares não influenciará em absolutamente nada a questão 
de distribuição de medicamentos na rede pública. Anteriormente quase toda medicação vinha 
da Fundação do Remédio. Atualmente, como foi dito na última Audiência Pública realizada 
pela Secretaria da Saúde de nosso município, estão optando em receber a verba e não a 
medicação, pois através da verba conseqüentemente teremos condições de comprar somente 
aquilo que é necessário, ou seja, de acordo com a necessidade do povo. Então, em minha 
opinião a verba facilitará muito a questão da distribuição de medicamentos na rede pública. 
Não é nada impossível cadastrar as pessoas que realmente necessitam da medicamentação. 
Muitas pessoas possuem convênios médicos somente pelo fato de algum filho ou outro tipo de 
parentesco trabalharem em alguma empresa que ofereça esse tipo de situação. Acredito que 
muitas possuem convênio particular não somente porque possuem dinheiro. Outro fato que 
colaboraria seria que essas pessoas não usariam os médicos da rede pública, o que ocasionaria 
menos pessoas na fila de atendimento. Atualmente as filas se encontram enormes, onde 
muitas vezes as pessoas precisam aguardar muito tempo para serem atendidas. A Constituição 
Federal diz que todos são iguais perante a lei. Quando o nobre vereador Mario da Fonseca 
explanou sobre o que a promotora disse, acredito que a mesma esqueceu da Constituição 
Federal. Então, nada mais justo que todas as pessoas recebam o remédio, independentemente 
se a receita for expedida por um médico que atua na rede pública ou privada. Todos os 
cidadãos que pagam seus impostos em dia possuem direito de medicação disponibilizada pela 
rede pública. Acredito que é uma questão de organização, pois ninguém está querendo fazer 
uma revolução completa na questão de distribuição de medicamentos em nosso município. 
Imaginem se todas as pessoas necessitassem trocar a receita na unidade pública. Como ficaria 
a situação nos postos de saúde? Acredito que desse modo algumas pessoas passariam na 
frente de outras. Não queremos tirar a medicação das pessoas que possuem condições de 
comprar medicamentos. Acredito que queremos ampliar a distribuição de remédios, ou seja, 
distribuir a medicação para outras pessoas que também possuem direito. Independente do 
poder aquisitivo da pessoa, todas devem receber a medicação. O governo disponibiliza verbas 
para a distribuição de medicamentos. Então, por que não fornecer medicação a todas as 
pessoas? Futuramente o Sindicato dos Funcionários Públicos formalizará um convênio com a 
Unimed. Como ficará a situação de todos os servidores públicos de nossa cidade? Será que o 
funcionalismo público também perderá o direito da aquisição de medicação? Devemos 
acordar para a realidade. Devemos observar as necessidades da população. Em minha opinião, 
acredito que devemos ampliar a distribuição de medicamentos. Os medicamentos devem ser 
entregues a todas as pessoas. Devemos pensar na cidade como um todo. Na vida possuímos 
deveres e direitos. O profissional que elaborou a receita tem conhecimento da necessidade do 
doente. Nada mais justo que o projeto seja aprovado. Acredito que os companheiros de minha 
bancada votarão favoráveis ao projeto. Com isso, os mesmos estarão colaborando com toda a 
população. O projeto de minha autoria é voltado para a Saúde. Muitas normas foram criadas 
para regulamentar a distribuição de medicamentos à toda população, mas as mesmas também 
podem ser melhoradas. Estamos nesta Casa para buscarmos o que for de direito e interesse da 
população. Por esse motivo a população me escolheu para representá-la e defendê-la. 
Obrigado e boa noite à todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 019/2010. Aprovado 
em primeira votação menos 4 votos dos senhores vereadores Luis Henrique Ferrarini, Luis 
Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, 



justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Votei favorável, 
pois concordo com o que o vereador Carlinhos disse em relação à distribuição de 
medicamentos. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Mauro, pois o mesmo defendeu, de 
forma competente, o seu ponto de vista como médico. Realmente toda população necessita da 
referida distribuição de medicamentos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei contra, pois é como o vereador 
Mario explicou. Acredito que é inconstitucional o referido projeto. Isso é uma fraude e um 
modo de enganar toda a população. Não estou nesta Casa para fazer esse tipo de coisa. Então, 
votei contra.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  
“Votei favorável, pois independentemente se o receituário médico for expedido pela rede 
pública ou privada, todos possuem direito à medicação. Por esse motivo votei favorável ao 
projeto. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“No município de Osasco ocorreu um fato onde um determinado médico forneceu mais de 
100 tipos de receituários destinados à somente uma pessoa. Esse determinado médico pegou 
toda a medicação da rede pública para vendê-la em sua residência. Então, devemos tomar 
muito cuidado em relação ao que acontecerá futuramente. Será necessário possuirmos um 
grupo de pessoas muito bem treinadas, pois não devemos abrir as portas para a fraude. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Essa pessoa deve 
ficar na cadeia. Acredito que o nosso município não possui pessoas desse tipo. O que me 
conscientizou foi o problema de pessoas que não possuem renda suficiente, mas possuem 
convênio com a Unimed. O Carlinhos explicou muito bem. Imaginam se a Prefeitura optar em 
realizar um convênio com a Unimed? Estamos torcendo para isso acontecer. Por esse motivo 
que votei favorável. Acredito que a população de Itapira possui bom senso. Por esse motivo 
disponibilizei o meu parecer favorável. Entendemos perfeitamente que optamos pela 
aprovação do referido projeto somente por esses fatos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Apesar de não possuir o poder de voto, 
gostaria de dizer que devemos resolver o problema, ou seja, ampliando a opção relacionada à 
quantidade e qualidade dos medicamentos. Se o problema for falta de profissionais, como o 
nobre vereador Mauro disse, o poder Executivo deverá procurar aumento de receita, mas não 
através do imposto e sim de conquista de distritos industriais para o nosso município. A partir 
desse momento, em minha opinião, haverá uma melhora nos setores de Educação, Saúde, 
Segurança, dentre outros. Essa seria a minha humilde opinião. Obrigado.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Divergências a parte em relação à 
justificativa de voto. Gostaria de usar a palavra com a autorização de vossa excelência e 
compreensão dos demais colegas. Gostaria de abordar uma questão onde o vereador Ferrarini 
afirmou que segundos antes da votação solicitei a votação de sua pessoa. Na verdade somente 
conversei com o Ferrarini no intervalo entre o Expediente e a Ordem do Dia. Acredito que 
não conversei com sua pessoa segundos antes da votação. Todos que me conhecem sabem que 
esse tipo de coisa não é de meu feitio. O vereador já havia disponibilizado um parecer pelo 
arquivamento do referido projeto no ano passado. O vereador Ferrarini surpreendeu-me na 
data de hoje, pois o mesmo exarou um parecer favorável no presente ano. Somente gostaria de 
esclarecer essas situação. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Já que fui citado pelo líder do prefeito nesta Casa, gostaria de 
dizer ao mesmo que as coisas devem ser bem organizadas. Preciso debater e debruçar no 
projeto antes de acontecer a votação. Acredito que nunca fizemos esse tipo de coisa. Somente 
nos reunimos cerca de duas vezes em cerca de um ano e meio de governo. Em minha opinião, 
isso não pode acontecer. Outro fato que também gostaria de dizer ao líder de governo nesta 
Casa de Leis é que paciência tem limite. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 



MAURO ANTONIO MORENO:  “Votei favorável, pois acredito que beneficiará muito a 
nossa sociedade. A distribuição de medicamentos resolverá a situação das pessoas que mais 
necessitam dos medicamentos. Acredito que corremos o risco de mais um projeto, dentre as 
dezenas de indicações e requerimentos de autoria da bancada de oposição, que não será 
atendido. Não adianta aprovarmos o projeto se a administração municipal deixá-lo 
engavetado. Obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Apesar das divergências 
conforme o nobre colega disse, gostaria de parabenizar as bancadas de ambas as partes. Esta 
Casa é um parlamento, onde possuí divergências de idéias. As idéias são diferentes. Acredito 
que é dessa forma que devemos conduzir, ou seja, no bom sentido das palavras. Obrigado.” 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0065/2010.- Revoga as Leis 4.256/08 e 4.300/08. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 065/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0081/2010.- Autoriza o 
Poder Executivo renovar, por 12 meses, o convênio celebrado nos termos da Lei nº 3.863/06. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 081/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0090/2010.- Autoriza a 
concessão de ajuda de custo para a Festa de Santana e São Sebastião de Eleutério. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 090/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 
5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0091/2010.- Autoriza celebras contrato de 
comodato com o Circolo Italo-Brasiliano "XV de Novembro di Itapira" e dá outras 
providências. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
091/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0092/2010.- Obriga a presença de agente da Guarda Municipal nas dependências dos Velórios 
da Paz e da Saudade durante a permanência de falecidos no período noturno. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Volto a fazer uso da palavra para dizer que o projeto de lei vem resguardar o 
direito das pessoas que estão velando seus entes queridos. Muitas vezes essas pessoas estão 
expostas à criminalidade. No período noturno a situação é muito perigosa, pois o vandalismo 
ainda é uma realidade. Muitas vezes as pessoas não querem fechar as portas do velório, pois 
gostariam de permanecer junto à seu ente querido. No período da noite não há nenhum guarda 
para disponibilizar cobertura. É muito complicado a presente situação, pois além das pessoas 
passarem por um momento muito difícil, as mesmas ficam com medo de serem assaltadas. 
Então, por esse motivo que elaborei o referido projeto. Acredito que com a presença de um 
guarda municipal nas imediações dos velórios da Paz e da Saudade, as pessoas ficarão mais 
tranqüilas. A disponibilização dos referidos guardas municipais seria somente quando houver 



velório no período da noite. Acredito que se faz necessário a presença de um guarda 
municipal nas imediações dos dois velórios. A população de nosso município clama por 
segurança. Quando os velórios se encontram com um determinado número reduzido de 
pessoas, os mesmos ficam mais expostos aos bandidos. Peço aos senhores vereadores que 
votem a favor do projeto, pois acredito que é interesse de toda população. A questão da 
Segurança é de interesse de todas as pessoas de nosso município. Com a votação e aprovação 
do referido projeto de lei, os familiares responsáveis em velar seus entes queridos ficarão mais 
seguros. Estamos nesta Casa para elaborarmos projetos que favoreçam à segurança de toda 
população. Devemos legislar sempre a favor de toda população. O projeto de minha autoria 
visa a segurança dos familiares que permanecem junto ao seus entes queridos. Obrigado e boa 
noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Venho à esta tribuna novamente 
para divergir do nobre colega Carlinhos Sartori. Não gostaria de entrar no mérito do projeto. 
Acredito que realmente é uma situação constrangedora. Agora mesmo o vereador Toninho 
Orcini me disse que no município de Campinas os velórios, a partir de determinada hora, 
estão sendo fechados. Gostaria de entrar no mérito legal do projeto. Novamente o vereador 
está legislando sobre o serviço público, ou seja, a questão da Segurança. Quem define onde o 
guarda deve ou não ficar é o poder Executivo e não o Legislativo. O certo seria vossa 
excelência elaborar uma indicação ou requerimento para o poder Executivo destinar um 
guarda em cada velório. A disponibilidade da tropa até o presente momento, em que pese, tem 
aumentado muito, pois o prefeito realizou muitos concursos públicos, mas mesmo assim ainda 
continua pequena para atender toda demanda de nossa cidade. As vezes não compensa 
tirarmos um guarda efetivo de uma equipe responsável em realizar ronda no município para 
somente ficar concentrado no velório, sendo que desfalcará a referida equipe. Então, votarei 
contrário pelo vício que existe na matéria de legislar sobre os serviços públicos. Acredito que 
é de competência privativa do prefeito legislar sobre essa questão. Acredito que não é 
necessário haver guarda municipal nos velórios. Entendo que não é de competência do nobre 
vereador legislar sobre essa matéria. Deixo a bancada à vontade para votar do modo que 
quiser. Estou avisando isso somente agora. Podem votar do modo que quiserem, pois a 
consciência é de vocês, em que pese toda uma desorganização. Muito obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa 
noite senhor presidente. Não viria à esta tribuna, mas de última hora resolvi vir. É como 
sempre digo, pois é como chover no molhado. Gostaria de dizer que acompanharei o voto do 
nobre vereador Mario, pois o projeto é inconstitucional em sua base. Espero que a nossa 
cidade tenha Segurança, porque quem sofre um assalto nos dias atuais sabe quanto tempo a 
polícia demora para chegar ao local onde foi efetuado o delito. Gostaria de dizer ao Cleber 
para voltar a atuar como policial em nosso município. Vocês sabem o que acontece na 
delegacia? Não há funcionários na delegacia, pois às vezes as próprias vítimas necessitam 
digitar o seu boletim de ocorrência. Esse fato é verdadeiro. Sei disso, pois aconteceu isso com 
minha família. As corporações da polícia Militar, Civil e Guarda Municipal possuem poucos 
funcionários. Não devemos deixar as vítimas de roubos ao léu. Penso que nunca nenhuma 
pessoa ficou velando sozinha uma determinada pessoa no período da noite. As pessoas 
sempre ficaram com alguns familiares no período da noite velando seus parentes. Em minha 
opinião, acredito que seria um cordão de proteção. Acredito que nenhum bandido roubaria 
uma determinada pessoa no velório somente por alguns trocados. Deveria haver algum tipo de 
estudo para desenvolvermos alguma coisa desse tipo. Deveria haver um estudo para sabermos 
quantos roubos, cárceres privados e assaltos em velórios há em nosso município. Desse modo 
poderíamos requerer esse tipo de providência. Então, gostaria de dizer que votarei contra pela 



base do projeto. Acredito que o mesmo é inconstitucional. Não devemos dizer que somente 
com esse tipo de projeto conseguiremos resolver o problema de Segurança em nosso 
município. O tempo médio para a polícia atender uma ocorrência é de duas horas. Espero que 
essa demora no atendimento tenha acontecido somente com minha família. Muito obrigada.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários dessa Casa, imprensa, público 
presente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Como presidente do Conselho 
de Segurança não poderia me omitir em relação à esse assunto. A vereadora Sônia tem razão 
quando diz que as forças policiais agem somente com a presença de estatística. Participei de 
uma reunião na Casa de Agricultura, onde algumas pessoas reclamaram dos roubos efetuados 
na zona rural. Qual seria o grande problema além dos roubos? Geralmente as pessoas não 
fazem os boletins de ocorrência. Como que a polícia disponibilizará uma patrulha rural para 
averiguar a situação?... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: A polícia demorou cerca de duas horas para averiguar os fatos que aconteceram com 
a minha família. Vocês acham que a polícia entrou em minha residência para averiguar a 
situação? Não entrou. Disseram à minha pessoa se dirigir no dia seguinte à polícia Civil com 
um inventário de todas as coisas que roubaram. No dia seguinte a pessoa que faz parte de 
minha família se dirigiu à corporação da polícia Civil para elaborar o boletim de ocorrência. 
O funcionário da corporação da polícia Civil disse o seguinte à meu parentesco: “Como você 
sabe o que levaram, por favor, termine o boletim de ocorrência.”... Continuando o orador: 
Em minha opinião a vereadora tem razão. Como estou à frente do Conseg a quase oito anos, 
nunca chegou em nossas reuniões a questão de assaltos realizados nos velórios. Compreendo 
a preocupação do nobre vereador, pois o mesmo está preocupado com a segurança de todos. 
Acredito que uma boa conversa com o comando da Guarda Municipal constataremos se há 
disponibilidade de cederem um integrante da corporação. Volto a dizer que todas as forças 
policiais agem com base concreta, ou seja, estatística. Gostaria de parabenizar o vereador 
Carlinhos por se preocupar com a Segurança de nossa cidade. Baseado no critério de que 
polícia segue as estatísticas, gostaria de dizer que acompanharei o voto da nobre vereadora 
Sônia.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, público presente, imprensa. Fiz uma 
explanação em relação ao que aconteceu com um determinado médico. Alguns vereadores 
disseram que é caso de bandido. Se entrar um ladrão dentro das imediações do velório, não 
seria caso de bandido? Não sou contra o projeto. Foram feitos muitos pedidos relacionados 
aos guardas municipais. Os integrantes da Guarda Municipal não podem ficar parados em 
nenhum lugar, pois se tornam alvos fáceis dos bandidos. Dois guardas municipais do 
município de Campinas foram fuzilados defronte à uma escola. Os mesmos não tiveram 
tempo de sair da viatura. Atualmente a orientação é para os policiais não ficarem parados em 
nenhum lugar. A Guarda Municipal de nosso município possui como incumbência maior o 
zelo do povo de Itapira, ou seja, a mesma realiza rondas à todo tempo. Os integrantes da 
Guarda Municipal também são seres humanos. Possuímos cerca de vinte guardas municipais 
trabalhando à todo tempo em nosso município. Então, os mesmos necessitam voltarem às suas 
residências para descansarem. O prefeito realizou mais um concurso público, onde foram 
efetivados cerca de vinte guardas municipais. É muito fácil falarem para aumentarem a receita 
de nosso município. Se caso futuramente o prefeito trouxer uma empresa para se instalar em 
nosso município com vagas para cerca de trezentos funcionários, no dia seguinte 
contrataremos 10 médicos e 25 policiais, mas infelizmente não é a realidade de nosso país. 
São cerca de 5.500 bandidos para cada integrante da Guarda Municipal. Acredito que não 
haverá a possibilidade de a Guarda Municipal ceder um soldado para ficar nas imediações dos 



velórios, pois são poucos guardas municipais que atuam no perímetro urbano de nosso 
município. Não adianta ficarmos debatendo e acusando um ao outro nesta Casa de Leis. 
Acredito que ninguém ouviu falar que houve algum tipo de assalto nas imediações dos 
velórios. Acredito que nenhum bandido aproveitaria uma situação dessas para assaltar as 
pessoas, apesar de que nos dias de hoje podemos esperar de tudo. A corporação da Guarda 
Municipal está desenvolvendo um excelente trabalho em nosso município. Vários prefeitos 
estão sendo processados somente pelo fato de que os integrantes da Guarda Municipal não 
devem possuir armas de fogo. Imaginem os bandidos dando tapas na cara dos guardas na 
frente de toda a população. Em minha opinião, seria um caos se caso os guardas municipais 
não possuíssem armas de fogo. A maioria dos bandidos fazem assaltos com armas pesadas. 
Acredito que deveríamos lutar por uma lei que apoiasse e motivasse ainda mais os integrantes 
da Guarda Municipal. Devemos constatar os verdadeiros problemas para a Guarda Municipal 
disponibilizar alguns soldados para ficarem nas imediações dos velórios. Acredito que isso 
desfalcará a corporação da Guarda Municipal. Vários fatores devem serem seguidos para a 
contratação de mais guardas municipais. Não podemos, simplesmente, acreditar que 
discutindo se resolve os problemas. A integração e atitude de todos, nos mais variados tipos, 
colaboram para sanar os problemas. Poucas coisas são resolvidas, pois há muita tempestade 
em copo d'água... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Discordo em 
relação a Guarda Municipal, pois acredito que a função da mesma é cuidar do patrimônio. 
Acredito que é dever do Estado em disponibilizar a polícia Militar e Civil para sanar os 
problemas. Concordo com você, mas acredito que a função primordial da Guarda Municipal é 
outra... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O 
governo do Estado de São Paulo deveria cuidar dos policiais, pois o mesmo está governando 
nosso Estado há cerca de 20 anos. Deveria haver mais integrantes da polícia Civil como 
Militar. Como há poucos integrantes da polícia, a Guarda Municipal vem para cobrir essa 
lacuna. Concordo com o armamento da Guarda Municipal, pois será mais um pelotão para 
colaborar com o nosso município. Expus uma situação que não estava na alçada da Guarda 
Municipal. Então, seria ótimo se houvesse mais policiais civis e militares, pois desse modo a 
Guarda Municipal se encarregava somente de cuidar dos próprios municipais. Perdoe-me, 
nobre vereador, pois a bandidagem conseguiu encurralar o governador do Estado, atual 
candidato à presidência da república, quando houve os ataques aos policiais civis e militares. 
Lamentavelmente o governo do Estado de São Paulo não respondeu à altura. Se o governo 
tivesse contratado mais policiais civis e militares, a Guarda Municipal não se encarregaria de 
cumprir esse papel... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Possuímos 
o dever e obrigação de reivindicarmos mais policiais para atuarem em nosso município... 
Continuando o orador: Não sou contra o projeto, mas acredito que o representante da 
Guarda Municipal não disponibilizará nenhum soldado para atuar sozinho devido aos ataques 
dos bandidos. No passado havia cerca de sete viaturas encarregadas em fazer patrulha na 
cidade inteira. Caso fossem cedidos alguns soldados para atuarem em diferentes pontos de 
nosso município, a corporação deveria conter cerca de 500 soldados trabalhando 24 horas por 
dia... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Se o guarda 
ficar parado, conseqüentemente torna-se alvo fácil dos bandidos... Continuando o orador: 
Para provar ao nobre vereador Carlinhos, gostaria de dizer que votarei favorável ao projeto, 
mas acredito que o mesmo não obterá um efeito positivo pelo fato de todos os motivos que 
falei. Gostaria de dizer que deixei bem claro a questão desse projeto. Graças a Deus estamos 
discutindo em um nível melhor. Espero que continue sempre assim. Devemos respeitar uns 
aos outros. Não adianta criticarmos as pessoas, pois devemos encontrar uma solução. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor 



presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Acredito que o referido projeto é 
importante. Acredito que o autor do projeto, Sr. Carlinhos Sartori, não disse nada demais. Fui 
a um velório no município de Campinas e pude constatar que depois de um determinado 
horário os funcionários trancam as portas do mesmo. Algumas pessoas somente se 
deslocavam aos velórios para bagunçar e roubar. O próprio vereador Décio disse que foi à um 
velório no município de São Paulo e pode constatar que um ladrão entrou nas imediações do 
mesmo. Uma pessoa precisou esconder sua carteira nos pés da pessoa que estava falecida. É 
um problema sério, pois esse tipo de problema acontece nos dias atuais. Atualmente estamos 
discutindo esse tipo de problema. Tenho ciência que o projeto de autoria do nobre vereador 
Carlinhos não será cumprido corretamente, pois muitas coisas que foram aprovadas nesta 
Casa ainda não vigoram corretamente. Faz cerca de cinco anos que aprovamos nesta Casa o 
projeto de autoria do nobre vereador Mario da Fonseca, onde regulamenta a situação das 
bicicletas de nosso município, mas até o presente momento o projeto não foi colocado em 
prática. Às vezes posso ficar quieto, mas a verdade é essa. Acredito que se votarmos ou 
deixarmos de votarmos, será mais um projeto que futuramente cairá no esquecimento. O 
importante é que estamos elaborando esse tipo de discussão em relação à esse tipo de 
problema. Acredito que deveríamos possuir mais profissionais nas escolas para orientar as 
nossas crianças em relação às drogas. Pude constatar nos jornais televisivos que os traficantes 
do Paraguai estão misturando cocaína junto à maconha para que desse modo possam viciar as 
pessoas mais rapidamente. Em minha opinião, estamos discutindo um assunto muito sério. 
Quando era criança me divertia com estilingue. Atualmente as crianças se encarregam de nos 
educar. Meus filhos me corrigem nos dias de hoje. Os pescadores antigos não sabem que faz 
muito mal ao ambiente jogar lixo nos rios. Eles não foram orientados para isso. O vereador 
Mino disse que nos dias atuais os familiares dos falecidos estão sempre presentes. Posso 
afirmar que esse tipo de situação não acontece com algumas pessoas. Fui a um velório esses 
dias e pude constatar que depois de um determinado horário somente havia a presença da filha 
da falecida. Com isso foi necessário ficarmos até às 6:00 da manhã do dia seguinte no velório. 
Esse fato aconteceu comigo há poucos dias. As coisas não são como antigamente. Sempre 
estive presente nos velórios dos parentes de meus amigos logo após a meia-noite, pois 
acredito que é o momento mais difícil e duro para os familiares. Gostaria de parabenizar o 
vereador Carlinhos por ter elaborado o referido projeto e colocado em discussão. Acredito que 
todos os vereadores vieram à esta tribuna para ceder seu ponto de vista. Sabemos que o nosso 
município possui poucos policiais. Gostaria de dizer que o projeto é bom. Acredito que 
futuramente os velórios também fecharão as portas, pois os bandidos estão ficando 
descarados. Fiquei muito indignado quando aconteceu esse tipo de coisa nos velórios de 
outros municípios. Devemos realizar mais reuniões e conscientizar toda população em relação 
à esse tipo de assunto. Acompanho o dia-a-dia de meu filho, pois sei que a sociedade está em 
uma situação caótica. Acredito que muitas pessoas estão sofrendo. Votarei a favor do projeto, 
pois acredito que o mesmo foi muito bem elaborado. Se o projeto for cumprido corretamente, 
acredito que as coisas somente irão melhorar. Acredito que é um projeto que vem atender os 
anseios de toda a população. O autor do projeto, Sr. Carlinhos, elaborou o projeto baseado nos 
pedidos de toda população. O vereador precisa mostrar serviço à toda população. Possuo 
muitos pedidos de várias pessoas. É muito difícil minha pessoa elaborar uma indicação, pois a 
maioria das vezes tento resolver as coisas de meu jeito. Sempre procurei contornar a situação 
antes de acontecer alguma coisa mais grave... Aparte concedido ao Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  Vossa excelência disse que muitas pessoas pedem para a Prefeitura 
Municipal colocar trilhos de trem nas calçadas. É determinante proibido fazer esse tipo de 
coisa. Os trilhos de trem, na maioria das vezes, atrapalham os usuários de cadeiras de rodas. 



Esse tipo de caso é muito difícil de ser resolvido... Continuando o orador: O projeto foi 
elaborado baseado nos pedidos da população. Votarei favorável ao projeto, pois quem não 
prejudica acaba ajudando a população. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 092/2010. Aprovado em primeira votação menos 3 votos dos senhores vereadores Luis 
Henrique Ferrarini, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Caso não seja possível a 
disponibilização de guardas municipais, devemos pensar em como deixar a população mais 
tranqüila em relação aos velórios realizados no período noturno. Acredito que alguns 
seguranças seria uma opção adequada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Votei de acordo com o que as autoridades fazem nos dias 
atuais, ou seja, a polícia somente toma alguma atitude baseada nas estatísticas de nosso 
município. Talvez se alguém tivesse respondido um ofício, destinado ao vereador Carlinhos, 
relatando esse tipo de assunto, talvez o referido projeto de lei não teria sido elaborado. Muito 
obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00118/2010.- Voto de Congratulação, na pessoa do Sr. 
Luiz Roberto Trevelin Pereira, para com toda equipe do Jornal Tribuna de Itapira, pelos seus 
21 anos de fundação. Autoria: Paulo Roberto Andrade. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
118/2010. Aprovado menos um voto da senhora vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Voto a favor dos funcionários e contra a pessoa do Sr. Beto Trevelin. Então, é 
como sempre falo, pois se misturam alhos com bugalhos, conseqüentemente voto contra. 
Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Seria incoerente de minha parte não dizer que várias vezes citei o nome do jornal, pois fui 
atacado muitas vezes por um determinado diretor do mesmo. O mesmo nunca mediu as 
conseqüências de suas palavras. Votei a favor pelos funcionários e pelo o que representa a 
imprensa de um país. No caso, não somente o jornal Tribuna, gostaria de parabenizar todos os 
funcionários que atuam na imprensa de nosso município. Essa ressalva não poderia ser 
deixada de ser citada, pois falei muitas coisas nesta Casa durante cerca de seis anos em 
relação de como era tratada a minha pessoa diante do diretor do jornal Tribuna. Gostaria de 
deixar o meu lamento em relação à minha pessoa, mas também gostaria de parabenizar todos 
os funcionários que se dedicam no jornal Tribuna. Muito obrigado.” DESPACHO: 
APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00136/2010.- 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 
empresa Viação Itajaí. Autoria: Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 136/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
9º) Em única discussão a Indicação nº 00149/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que realize 
estudos junto ao departamento competente com objetivo de implantar um pólo turístico na 
represa entre Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 
matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 30 
DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 



Presidente. 10º) 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 Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 
matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 30 
DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 11º) 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 Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 
PARA 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00247/2010.- Sugere 
construção de pequena escada em local que especifica. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 247/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00259/2010.- Sugere 
aquisição e instalação de aparelho Intensificador de Imagem para uso no Centro Cirúrgico do 
Hospital Municipal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 259/2010. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
14º) Em única discussão a Indicação nº 00260/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a 
concessão de transporte gratuito aos alunos que fazem parte do cursinho pré-vestibular 
gratuito no colégio Anglo. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 260/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Junho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 00265/2010.- Sugerimos ao Sr. 
Prefeito desenvolver gestões com objetivo de Itapira seja beneficiada com a transmissão do 
sinal digital de TV. Autoria: Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 265/2010. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 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. 


