
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de julho 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 LUIS HENRIQUE 
FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de Junho de 2.010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata 
da 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Junho de 2.010. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita ao primeiro 
secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 0012/2010.- Em que o Sr. Paulo Roberto Andrade submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que "Altera o Art. 3º do Decreto 
Legislativo nº 63, de 17 de agosto de 1983, que institui a Honraria Tenente Coronel 
FRANCISCO LOURENÇO CINTRA". DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto Legislativo o Sr. Presidente 
passa à leitura dos Projetos de Resolução. 4º) Projeto de Resolução nº. 006/2010.- Em que o 
Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria no 
âmbito da Câmara Municipal o Centro Público de Informática Professor - HARLEY 
MARELLA. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo 
mais Projetos de Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de 
Lei nº. 00100/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Denomina ruas do Loteamento Residencial Santo Expedito. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00101/2010.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Denomina Unidade Básica de Saúde. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00102/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina Creche Municipal do Bairro Macumbê. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00103/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.377.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) Emenda 



Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei nº 85/2010.- Modifica o incisos III do Art. 
21 do Projeto de Lei nº 85/2010, que "Estabelece as diretrizes a serem observadas na 
elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2011 e dá outras 
providências". Autoria: Bancada da Situação Expediente. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 138/2010.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
10/2010. 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 010/2010, de autoria do vereador Luis Hermínio Nicolai, 
que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado médico José 
Fernando Cotinho, 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 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 06 de 
Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 139/2010.- Ao 
Projeto de Decreto de Lei nº 11/2010. 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 011/2010, de autoria do 
vereador Décio da Rocha Carvalho, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao renomado empresário Eudelcio de Oliveira Dias, 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 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 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 12º) PARECER nº. 140/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar 07/2010. 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 
007/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera e acrescenta dispositivo ao 
art. 86-A da Lei Complementar nº 1.079, de 20 de dezembro de 1972, que institui o Código 
Tributário Municipal", acordaram por requerer 15 (quinze) 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 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
13º) PARECER nº. 141/2010.- Ao Projeto de Lei nº 95/2010. 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 95/2010, de autoria do Vice-Prefeito 
em exercício, que "Altera a área desafetada e doada ao SESI - Serviço Social da Indústria", 
acordaram por requerer 15 (quinze) 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 menos 4 votos dos senhores vereadores Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio 
Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COMO 
REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 



- Presidente. 14º) PARECER nº. 142/2010.- Ao Projeto de Lei nº 97/2010. 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 097/2010, de autoria do chefe do Poder Executivo, que 
"Denomina Sala Jácomo Mandato", são de parecer favorável, uma vez que a matéria não 
apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, é muito justa e meritória a homenagem que os Poderes Executivo e 
Legislativo prestarão ao ilustre homenageado com essa denominação, pelo brilhante 
historiador e conhecedor dos personagens e fatos históricos de Itapira. Foi ainda Vereador e 
Presidente desta Casa de Leis, onde exerceu a vereança com muita competência e dignidade e 
administrou a Câmara Municipal de Itapira com seriedade e transparência. 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 
06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) PARECER nº. 143/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 98/2010. 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 098/2010, de 
autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina de "Dr. Décio Galdi, a UBS a ser 
construída no Conjunto Residencial "Istor Luppi", são de parecer favorável, uma vez que a 
matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, é muito justa e meritória a homenagem que os Poderes 
Executivo e Legislativo prestarão ao ilustre homenageado com essa denominação, pois o 
saudoso Dr. Décio Galdi foi um médico de escol, que clinicava com muito sabedoria e amor a 
profissão, atendendo rico e pobre, muitas vezes gratuitamente. Exerceu a profissão de médico 
cirúrgico por muitos anos na Santa Casa de Misericórdia desta cidade, deixando seu honrado 
nome gravado naquela instituição de saúde. 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 06 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) PARECER nº. 144/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
99/2010. 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 099/2010, de autoria do vereador 
Carlos Alberto Sartori, que "Denomina Hugo Mariotoni a Cancha de Bocha a ser construída 
no Centro Esportivo e de Laser Hideraldo Luiz Bellini", são de parecer favorável, uma vez 
que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine 
a tramitação. Quanto ao mérito, é muito justa e meritória a homenagem que os Poderes 
Executivo e Legislativo prestarão ao ilustre homenageado, que em vida foi um cidadão probo, 
honrado, trabalhador, chefe de família e esposo exemplar, tendo granjeado uma legião de 
amigos que muito o admiravam pela sua lhaneza e bondade. Era ainda grande aficionado do 
boche, atividade esportiva que praticou durante toda a sua vida. 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 06 de 
Julho 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. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00131/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Aparecido Pinheiro Alves. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00132/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Benedito Pereira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00133/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Aparecida de Araújo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00134/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Rosa de Oliveira. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00135/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Anna 
Teodoro. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00136/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr. João Batista da Silva de Oliveira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00137/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aparecido Sutto. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00138/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nivaldo Peres Frasseto. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Isabel Felipe. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00140/2010.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr. Osvaldo Benedicto Viola. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00141/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Inês Zago. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00142/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Professora Maria José Cavallaro. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho 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. 
29º) Requerimento nº. 00148/2010.- Voto de Congratulação com a direção e alunos da 
entidade Jovem em Ação pela realização da campanha do agasalho. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Requerimento 



nº. 00149/2010.- Voto de Congratulação com a diretoria da Associação Comercial e Industrial 
de Itapira pela realização do brilhante jantar de confraternização dos comerciantes. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
31º) Requerimento nº. 00150/2010.- Voto de Congratulação com o atleta Luiz Felipe 
Guarnieri Manara, pela conquista da medalha de ouro na Copa Brasil de Tênis de Mesa. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
32º) Requerimento nº. 00151/2010.- Voto de Congratulação com a atleta Tatiana Zago pela 
conquista da medalha de ouro no Campeonato Paulista de Natação. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Requerimento 
nº. 00152/2010.- Voto de Congratulação com o jovem judoca Guilherme Ramos Bollete Neto, 
de 10 anos, pela conquista da medalha de ouro durante o Campeonato Paulista de Judô. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
34º) Requerimento nº. 00153/2010.- Voto de Congratulação com o atleta Giovani Gatei, pela 
conquista da medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Requerimento nº. 00154/2010.- Congratulação com os integrantes da Comissão 
Organizadora da Festa de São Pedro, extensivo aos moradores do bairro Nosso Teto. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
36º) Requerimento nº. 00155/2010.- Congratulação com a Sra. Estercita Rogatto Beluomini, 
pela conquista da sua merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 00271/2010.- 
Solicita estudo objetivando a instalação de um semáforo entre o cruzamento da Avenida 
Brasília e Avenida São Paulo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 38º) Indicação nº. 00272/2010.- Sugere abertura do canteiro 
central da Avenida Brasil, nas proximidades da Rua João Dalmolin Júnior. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. Luis Henrique Ferrarini DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 39º) Indicação nº. 00273/2010.- Sugere denominação de José Olbi a 
um logradouro público municipal Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 40º) Indicação nº. 00274/2010.- Solicita estudo objetivando a 
instalação de um semáforo entre o cruzamento das vias: Rua da Penha, Rua Ribeiro de Barros 
e Dr. Hortêncio Pereira da Silva. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) Indicação nº. 00275/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito para que determine ao departamento competente realizar limpeza dos bueiros 
existentes na rua Glicério Soares, no bairro Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) Indicação nº. 00276/2010.- 



Sugere realização de lavagem e limpeza nos bueiros da praça de Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 43º) 
Indicação nº. 00277/2010.- Sugere execução de melhorias na praça esportiva da Vila 
Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 44º) Indicação nº. 00278/2010.- Sugere reforma no banheiro público 
existente na praça de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 45º) Indicação nº. 00279/2010.- Sugere execução de limpeza e 
recolhimento de entulho na Rua Raymundo Marim no bairro Figueiredo, além de ação da 
mesma natureza em ruas adjacentes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 46º) Indicação nº. 00280/2010.- Sugere a troca 
de tampa de bueiro na Rua Joaquim Vieira, em frente ao número 365, em Eleutério. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) 
Indicação nº. 00281/2010.- Sugere reforma no piso do canteiro utilizado como ponto de 
ônibus na rua Comendador João Cintra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Ofícios: 48º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
622874; 623517; 622028; 621155/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$ 143.939,04. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 49º) Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São 
Paulo: Convite para a realização do evento “Oportunidades de Negócios no Setor de Petróleo 
e Gás Natural em Piracicaba”, a realizar-se no dia 13 de Julho no Auditório Laranja 
localizado no município de Piracicaba. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 50º) Secretaria de 
Saúde, Promoção Social e Defesa Social: Convite para a realização do I Encontro para a 
Constituição do Conselho Municipal Antidrogas a realizar-se no dia 15 de Julho no anfiteatro 
da Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 51º) 
Secretaria Nacional de Assistência Social: Ofício circular 
externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/nº 26: Comunicado referente a transferência de 
recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada do município de Itapira 
no valor de R$ 32.911,60. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 52º) Prefeitura Municipal de Itapira. 
Ofício SNJ nº 391/2.010: Esclarecimento referente ao requerimento protocolado nesta 
municipalidade de autoria do nobre edil Cleber João da Silva Borges. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 
- Presidente. 53º) Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios: Repasse de 
recursos financeiros da União à Prefeitura Municipal de Itapira no valor de R$ 12.435.048,62. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 54º) Recursos do Orçamento da União Pagos aos 
Municípios: Repasse de recursos financeiros da União à Prefeitura Municipal de Itapira no 
valor de R$ 100.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
Julho 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 0010/2010.- Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Doutor José Fernando Coutinho. Autoria: Luis 
Hermínio Nicolai. 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 10/2010. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 10/2010.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 
0011/2010.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo 
empresário Eudelcio de Oliveira Dias. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 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 11/2010. DESPACHO: 
APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 11/2010.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 0079/2010.- 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 Borges. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “O referido projeto de lei visa a preservação 
ambiental. Antes de falar um pouco em relação ao referido projeto de lei de minha autoria, 
gostaria de discorrer sobre a questão do Meio Ambiente e o que seria aquecimento global. A 
questão do aquecimento global é um problema muito sério que assola todo o planeta terra. 
Basicamente, aquecimento global se resume no aquecimento do planeta terra, onde, por 
conseqüência, gera o efeito estufa, ou seja, emissão de poluentes na atmosfera de nosso 
planeta. Os fatos que colaboram para a geração do efeito estuda é a queimada de combustíveis 
fósseis e o desmatamento. Quais são os efeitos do aquecimento global? Atualmente há vários 
fatores presentes em nosso planeta como a expansão dos desertos, chuvas intensas, dentre 
outros fatores, que são causados pelo desequilíbrio de nosso Meio Ambiente. O nordeste de 
nosso país está sofrendo com as chuvas intensas, onde muitas famílias ficam desalojadas 
devido as grandes inundações. Todos esses problemas são causados devido ao aquecimento 
global. Verões mais quentes, tempestades mais poderosas, derretimento do gelo localizado 
nos pólos e nas áreas mais elevadas de nosso planeta causando o aumento do nível dos 
oceanos e piora nas condições de vida dos pobres são fatores causados pelo aquecimento 
global. Visando os problemas ambientais os países preocupados com o Meio Ambiente 
realizam conferências desde o ano de 1.972. A primeira reunião de cúpula mundial a tratar 
dos problemas relacionados ao Meio Ambiente foi elaborada na cidade de Estocolmo. No ano 
de 1.992 foi realizada a segunda reunião mundial a tratar dos assuntos relacionados ao Meio 
Ambiente, onde, por conseqüência, foi elaborada a agenda 21 que faz referência ao século 21. 
A referida agenda trata-se da implantação de políticas ambientais ao longo do século 21. 
Existe um projeto de lei nesta Casa de autoria do nobre vereador Luis Henrique Ferrarini que 
relata sobre a questão da agenda 21. Na segunda reunião mundial que tratava sobre a questão 
ambiental também foi criado o tratado da biosfera, onde vários países assumiram a redução da 



destruição da biosfera. No ano de 1.997 foi elaborado o protocolo de Kyoto, mas somente 
passou a vigorar no ano de 2.005 com a ratificação da federação russa. O referido protocolo 
impõe aos países industrializados uma redução drástica nos níveis de poluição abaixo dos 
padrões estabelecidos na conferência realizada no ano de 1.992. No ano de 2.002 foi realizada 
a conferência na cidade de Johanesburgo, África do Sul, com o intuito de elaborar um balanço 
das políticas ambientais. A conclusão foi que a questão ambiental havia avançado muito 
pouco, onde em vários países houve grande retrocesso. Alguns países que são exemplo do 
retrocesso são o Estados Unidos e Rússia, países ricos e maiores emissores de CO2 na 
atmosfera de nosso planeta. Recentemente houve uma conferência realizada no ano de 2.009 
na cidade de Copenhague, capital da Dinamarca, mas acredito que foi um fracasso. O 
presidente Lula estava presente na referida conferência com boas propostas em relação ao 
Meio Ambiente, mas como os países ricos dominam, acredito que a mesma foi um fracasso. 
Atualmente podemos constatar que a questão ambiental está em segundo plano. Acredito que 
a questão do Meio Ambiente deveria estar em primeiro plano, pois é a única coisa que 
deixaremos para as pessoas que nos representarão no futuro próximo. Infelizmente os 
governos não tratam a política ambiental da forma que realmente deveriam tratar. Devemos 
elaborar leis em relação ao Meio Ambiente e cobrar do Executivo para que execute 
corretamente as políticas ambientais, visando à educação e preservação ambiental. Em minha 
opinião, cada administração deveria defender a questão do desenvolvimento sustentável. 
Podemos dizer que desenvolvimento sustentável é aquele que procura conciliar três fatores, 
ou seja, geração de renda, inclusão social e proteção ambiental. É básico, simples e política 
pública. Discorri sobre a questão do Meio Ambiente para constatarmos os grandes problemas 
que o nosso planeta está sofrendo nos dias atuais. Realmente não há conscientização por parte 
das autoridades públicas em relação a esse tipo de problema. Gostaria de dizer que o projeto 
de minha autoria é muito simples, mas se o mesmo for bem executado, com certeza, 
obteremos grandes ganhos, principalmente o nosso município. O projeto dispõe sobre a 
obrigatoriedade da compensação das emissões de gases que causam o efeito estufa pelos 
promotores de eventos realizados em áreas de domínio público, particulares, subsidiados ou 
patrocinados pelo poder público. As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por eventos 
realizados em áreas de domínio público, particulares e eventos subsidiados ou patrocinados 
pelo poder público, ficam obrigadas a apresentarem laudo com estimativa técnica de emissão 
de gases do efeito estufa gerado através das atividades em questão. As mesmas deverão 
compensar as emissões com o plantio de árvores, doação de mudas aos viveiros públicos ou 
valores pecuniários correspondentes que serão encaminhados ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente para ser usado, único e exclusivamente, para a educação ambiental e plantio de 
mudas. Sempre votamos projetos que disponibilizam verbas para a realização de eventos. 
Uma das últimas verbas que votamos foi relacionada a Festa do Peão de nosso município no 
valor de R$ 110.000,00. Não sou contra a disponibilização de verbas para a realização de 
eventos públicos. Qual seria a compensação que o município possui em relação à 
disponibilização de verbas? É claro que a Festa do Peão é aberta ao público por cerca de dois 
dias, mas e a questão ambiental? Então, as pessoas que recebem dinheiro público devem, 
necessariamente, apresentarem um laudo. O referido laudo poderá ser emitido por alguém da 
Secretaria Municipal ou por um engenheiro ambiental competente. O laudo deverá apresentar 
a energia que será consumida no evento, resíduos gerados, deslocamento do público e dos 
veículos em conseqüência do evento, enfim, o que realmente o evento afetará o Meio 
Ambiente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Vossa excelência sabe a 
base do custo para a expedição do laudo? O projeto não seria compatível com o plano 
municipal de Meio Ambiente ou o Código Ambiental que está por vir a esta Casa como outros 



que estão aguardando?... Continuando o orador: Acredito que a questão do custo seja pífia, 
pois qualquer engenheiro ambiental pode expedir o referido laudo. Acredito que não há 
nenhum tipo de custo para a expedição do laudo. O próprio setor competente da Prefeitura 
Municipal pode emitir o referido laudo, pois a mesma possui pessoas competentes para a 
realização de tal feito. Existem programas na internet que calculam o número aproximado de 
pessoas que estarão presentes nos eventos. A compensação viria através do plantio de mudas e 
projetos de educação ambiental. Em relação ao Código Ambiental, nobre vereador, desde o 
ano passado o senhor está falando sobre essa questão. Infelizmente o Código Ambiental não 
veio a esta Casa até os dias atuais. Fico muito preocupado por vocês serem integrantes do 
Partido Verde (PV) e não possuírem algum tipo de preocupação ambiental. Parece-me que o 
PV é somente uma sigla. Acredito que os integrantes do Partido Verde (PV) deveriam possuir 
como prioridade a preservação ambiental. Infelizmente não constatamos nenhum tipo de 
política ambiental em nosso município. O projeto de autoria da presidência desta Casa, onde 
foi aprovado há cerca de um ano, ainda não foi executado corretamente. Se o projeto fosse 
acatado corretamente, acredito que evitaria muitos fatores que prejudicam nosso Meio 
Ambiente. O poder público tem a obrigação de educar e passar informações a toda população. 
Apenas estou fazendo uma cobrança como vereador. O vereador Zé Branco também cobrou a 
administração muitas vezes. Toda pessoa que receber dinheiro público deverá colaborar 
através da compensação ambiental. Conto com o voto dos senhores. Muito obrigado a todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público 
presente, boa noite. Gostaria de dizer que votarei a favor do projeto de autoria do nobre 
vereador Cleber Borges, pois acredito que devemos acatar qualquer tipo de projeto que vise à 
preservação do Ambiente. Recentemente aprovamos um projeto de minha autoria, onde cria 
um selo ambiental às empresas ou entidades que valorizam a preservação ambiental. Em 
breve o município concederá o selo ambiental a todas as empresas ou entidades que valorizam 
esse tipo de ato. Então, gostaria de parabenizar todos os vereadores que votaram favoráveis ao 
projeto de minha autoria. Na verdade a questão ambiental é de todos. Gostaria de parabenizar 
o nobre vereador Cleber Borges, pois acredito que o projeto somará para a preservação 
ambiental. O Sr. Givanildo, integrante do Instituto Copaíba, apresentou dados concretos em 
relação a devastação do nosso Rio do Peixe. Devemos ficar em alerta sobre a questão do Meio 
Ambiente. Estive conversando com o líder de governo, Sr. Mario da Fonseca, sobre o Fórum 
21. No caso, até proponho-me a retirar o projeto na próxima semana, mas desde que o prefeito 
apresente e dê seqüência no assunto. Então, não possuo vaidade nenhuma em dizer que fui o 
responsável em criar o Fórum 21. Somente estou fazendo o papel de um vereador integrante 
do Partido Verde (PV) que defende as causas ambientais. Com certeza, virá um parecer 
técnico em relação ao projeto. Independente se é de competência do prefeito ou dos 
vereadores, o Meio Ambiente precisa ser defendido. Espero que o referido assunto seja levado 
à frente. Como o vereador Cleber Borges tocou no assunto, queria salientar esses fatos. O 
nosso município deve fazer sua parte. Os fatos são demorados devido à questões burocráticas, 
mas esperamos que tão logo tenhamos um leque de leis que defendam o Meio Ambiente. 
Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  
“Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Aos que observaram 
puderam constatar que fiz um aparte na fala do nobre vereador Cleber Borges. O projeto de lei 
diz que o indivíduo é obrigado a apresentar laudo ou estimativa técnica. Com base em meus 
conhecimentos, acredito que nenhum tipo de laudo é elaborado via internet. Laudo, nobre 
vereador, é um instrumento assinado por um determinado técnico ou responsável da área. 
Também gostaria de dizer que não conheço nenhum tipo de profissional que emite laudo 



gratuitamente, a não nos casos de assistência judiciária gratuita, onde uma determinada pessoa 
comprova que não possui condições financeiras para arcar com os custos da emissão do 
referido laudo. O vereador não me respondeu o custo de um laudo. O mesmo disse que pode 
até ser gratuito. Tenho medo, pois nenhum profissional que vive da profissão que exerce 
desempenhará um trabalho gratuitamente. Acredito que não ficou clara essa questão. A 
segunda questão seria em relação a compatibilidade do projeto com o Código do Meio 
Ambiente. Por que o projeto de autoria do nobre suplente de vereador Humberto Carlos 
Barison, que disciplina o plantio de árvores no município, pode esperar cerca de 120 dias nas 
comissões e o projeto de autoria do vereador Cleber Borges não pode, sendo que o mesmo 
trata da questão do Meio Ambiente da mesma forma? São dois pesos e duas medidas. Um 
Código de Meio Ambiente Municipal é algo complexo, ainda mais quando é elaborado, 
redigido e feito da forma como vem sendo feito, pois antes de enviarem o mesmo à esta Casa 
a Prefeitura Municipal está tomando o cuidado de conversar com a AIPA. Nas referidas 
conversas estão sendo feitas várias reuniões com a Instituição da AIPA. No dia 20 de junho 
estivemos presentes na reunião com a AIPA nas de pendências da Prefeitura Municipal. Na 
referida reunião estiveram presentes o secretário de Cultura, diretor da Agricultura, secretário 
de Governo, dentre outros. Então, um Código de Meio Ambiente Municipal não é algo 
simples que é elaborado do dia para a noite. Às vezes a elaboração pode demorar cerca de seis 
meses. O tempo não importa, pois deve chegar à esta Casa algo que esteja em consonância 
com a entidade responsável em desenvolver um trabalho brilhante, relacionado ao Meio 
Ambiente, em nosso município. Fico tranqüilo quando falo em relação à questão do Partido 
Verde (PV), pois acredito que o mesmo possui como prioridade a política ambiental. 
Concordo que a atual administração possua erros como todas outras passadas, mas a atual 
administração não abandonou a área ambiental como o nobre vereador disse, haja vista a 
elaboração do projeto “Amigos do Verde” executado na encosta do Penhão, outro relacionado 
a cada criança que nascia uma muda de árvore seria plantada, o trabalho que a Prefeitura 
Municipal autoriza e realiza junto com as entidades privadas, dentre outros fatores. A política 
pública do Meio Ambiente não é somente a Prefeitura Municipal que é encarregada em 
executar, pois as entidades também auxiliam esse tipo de processo. Gostaria, por motivo de 
coerência, fazer um requerimento, através desta tribuna, para que o presente projeto fosse 
adiado por mais 60 dias até que tivéssemos nesta Casa o referido Código Municipal de Meio 
Ambiente. Desse modo conseguiremos elaborar somente um tipo de assunto. Dependendo do 
preço da expedição do laudo, acredito que inviabilizaria a realização de eventos. Acredito que 
são poucas pessoas que possuem caixa para arcar com o custo da expedição do laudo. Às 
vezes, uma determinada pessoa responsável em realizar uma festa nas imediações do Espaço 
Natureza não possui condições de arcar com os custos da expedição do laudo. Então, acredito 
que devemos possuir cautela e estudar os fatos. Por esse motivo estou fazendo esse 
requerimento. Caso meu requerimento não seja atendido ou aprovado, votarei contra o 
projeto, pois possuo algumas dúvidas e tenho certeza que o Código de Meio Ambiente 
contempla a referida matéria. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação 
o Requerimento elaborado pelo nobre Vereador Sr. Mario da Fonseca solicitando adiamento 
da presente propositura por 60 dias para melhores estudos. Ato contínuo, a presidência 
computou que o requerimento verbal foi rejeitado menos 4 votos dos senhores vereadores 
Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. Continuando o processo de discussão, o Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho faz uso da palavra. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, 
boa noite. O que está acontecendo atualmente em relação ao Meio Ambiente não é somente 



em nosso município. Nos dias de hoje podemos constatar que muitas coisas somente ficam no 
papel quando falamos em relação à preservação do Meio Ambiente. Seria essa a realidade. 
Resido há cerca de 50 anos na zona rural e atualmente não vejo mais grilos, sapos, rãs e 
vaga-lumes... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Gostaria de dizer que é muito engraçado, pois ninguém nunca falou nesta Casa de Leis a 
respeito da queimada que a Usina de nossa cidade realiza... Continuando o orador: O ar está 
seco e as queimadas colaboram para piorar a situação. Nos dias de hoje se falarmos para um 
determinado trabalhador rural usar a enxada praticamente o mesmo se sentirá ofendido, pois 
atualmente as pessoas somente usam agrotóxicos. Muitas pessoas utilizam agrotóxicos para 
exterminarem os matos existentes nas lavouras. Acredito que é muito mais em conta, mas as 
pessoas não sabem que os agrotóxicos também matam outras coisas. A minha região é o 
ponto da cidade que mais produz jiló. Atualmente saem cerca de três caminhões carregados de 
jiló por dia de meu bairro com destino à São Paulo e Campinas. São cerca de 150 pessoas 
trabalhando nas lavouras de jiló. Quando as lavouras sofrem irrigação, por conseqüência, a 
água escorre para os rios, afetando todo ecossistema de nosso ribeirão. Na época das chuvas o 
chorume do lixo também escorre para os rios, mas nada é feito. Atualmente não possuímos 
uma fiscalização para conscientizar nossos agricultores. Devemos auxiliar a população da 
zona rural ensinando a mesma a como utilizar os agrotóxicos. Esse problema não se encontra 
somente em nosso município e sim em nossa região. Futuramente não teremos água para 
beber. As nascentes estão sendo destruídas pelas pessoas gananciosas. Na época de minha 
infância costumava nadar em rios profundos, mas atualmente os mesmos estão secando. 
Vocês sabem muito bem do que estou falando, principalmente os mais velhos. As pessoas 
mais velhas sabem como eram os córregos de nosso município... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Há cerca de um ano, conforme foi citado pelo nobre 
vereador Cleber Borges, elaborei um projeto nesta Casa em relação a proteção dos 
mananciais. Concordo, em gênero, número e grau, que os mananciais de nosso município 
estão completamente à revelia das pessoas irresponsáveis. Infelizmente nada, nobre colega 
Mario da Fonseca, foi feito. Votamos o projeto de minha autoria por unanimidade, mas 
nenhuma vírgula do mesmo está sendo cumprido... Continuando o orador: O projeto de 
autoria do nobre vereador Paulo é muito bom. Vários prefeitos realizaram estudos para a 
capitalização de água no Rio Cubatão. Acredito que devem realizar outros estudos, pois 
futuramente o Rio do Cubatão se transformará em um córrego. Atualmente a nossa cidade 
possui água, mas acredito que futuramente a situação será outra. Por esse motivo que 
devemos pensar no futuro. Existe um rio no bairro onde resido e se futuramente faltar água as 
pessoas recorrerão a esse rio, mas a quem a população da zona urbana recorrerá?... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Todos os problemas relacionados ao Meio 
Ambiente não são culpa somente da Prefeitura Municipal. Acredito que esses problemas são 
de todos os cidadãos do mundo. Nós somos os responsáveis em causar todos esses problemas 
por falta de consciência. Atualmente devemos investir em Educação, mas é um serviço que 
não aparece. A população do planeta é a responsável em destruir o planeta... Continuando o 
orador:  Quando a população abrir a torneira e não sair água, a mesma recorrerá aos 
vereadores desta Casa e ao prefeito. Não sabemos quem será o prefeito futuramente, mas o 
mesmo será responsabilizado por toda a população. Os rios de nossa cidade estão secando. 
Devemos pensar no futuro. Não devemos somente deixar os projetos no papel e sim 
colocá-los em execução. Devemos fazer alguma coisa, pois acredito que futuramente muitos 
animais serão extintos. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, público 
presente, imprensa, boa noite. O presidente desta Casa disse que elaborou um projeto 



relacionado aos mananciais de nosso município, mas nada foi feito. Há cerca de um ano 
houve um encontro na sede da Associação Comercial. Na referida reunião somente estava 
presente a minha pessoa como vereador. Vieram cinco membros do governo para explicar 
como seria feito o ato de preservação das águas, matas, dentre outros fatores. O primeiro 
projeto que foi elaborado e transferido a todos os municípios obrigaria a todos os proprietários 
de áreas rurais, que possuíssem nascentes no perímetro de suas propriedades, a construírem 
uma cerca em toda a extensão da propriedade. O que aconteceu? Aconteceu que inviabilizou 
qualquer proprietário de construir a referida cerca. Para um determinado proprietário de terra 
que possua somente um alqueire de terra é muito pouco. Já o fazendeiro que possui uma 
grande extensão de terra também ficou inviabilizado pelo fato do custo da construção da 
cerca. Desse modo o governo deixou de lado o projeto, pois tudo o que foi escrito no papel 
não funcionou. Quem fiscalizaria esse tipo de coisa? Algum integrante da Prefeitura 
Municipal seria designado a realizar a fiscalização, mas não seria possível pelo fato de a 
administração não possuir condições financeiras. O nobre vereador Décio disse que 
futuramente faltará água. Concordo que futuramente poderá faltar água, mas o nobre vereador 
Décio tentou vender o S.A.A.E.. O vereador Cleber disse que o projeto melhorará a situação 
de nosso Meio Ambiente. Concordo com o nobre edil, mas as coisas não devem serem 
jogadas nas costas dos outros. Como engenheiro civil posso afirmar que há um determinado 
custo para a expedição do laudo. Gostaria de citar um exemplo em relação ao laudo. O laudo 
do rodeio de Jaguariúna foi expedido em última hora. Muitas pessoas imaginam que um 
determinado engenheiro civil aceita propina para elaborar um laudo. O Ministério Público 
saberá quem é o responsável pela elaboração do referido laudo. O projeto de autoria do nobre 
vereador Cleber deixa a desejar em muitos fatores, pois não há especificação em relação as 
multas, valores, dentre outros fatores. O significado de APP é Área de Preservação 
Permanente. Não deve ser construído absolutamente nada no perímetro de trinta metros dos 
rios. Nunca, em vinte oito anos em nosso município, foi tomada alguma atitude em relação a 
três barracões que se encontravam nas margens do rio que passa dentro de nosso município. 
Não tomaram atitude pelo fato de que os proprietários eram apadrinhados do Sr. Barros 
Munhoz. O dia em que o prefeito Toninho Bellini assumiu a administração municipal nenhum 
vereador integrante da oposição levantou as mãos para dizer que o prefeito estava certo. 
Muitos disseram que o Sergião era inimigo número um do prefeito Toninho Bellini e por esse 
motivo que o Toninho tomou atitude. Acredito que o prefeito Toninho Bellini somente 
executou o que a lei estabelecia. Então, nobre vereador Cleber, como que a Prefeitura 
Municipal não toma nenhuma atitude em relação ao Meio Ambiente? Quando os 
estabelecimentos foram destruídos às margens do rio, muitas pessoas criticaram a 
administração. Muitos dizem que o prefeito não toma atitude em relação a muitos assuntos, 
mas quando o mesmo executa algo de bom para o nosso município ninguém diz 
absolutamente nada. O prefeito nunca foi contra ninguém, pois os estabelecimentos estavam 
instalados praticamente dentro do rio. É uma área de preservação permanente, mas nunca 
ninguém tomou algum tipo de atitude. O projeto de autoria do vereador Cleber é polêmico, 
pois na realização de grandes eventos o laudo custará muito caro. Quem bancará o laudo 
futuramente? Acredito que ninguém aprovará o laudo. Como engenheiro não possuo o dom, a 
palavra e o poder de afirmar o seguinte: “Plantem cerca de trinta árvores. Desse modo vocês 
poderão colocar cerca de trinta mil pessoas nesse recinto.” Acredito que ninguém possui esse 
poder. Em minha opinião, alguma instituição responsável do governo do Estado seria a mais 
adequada para expedir o laudo. Concordo que o projeto é bom, mas o nobre vereador não 
pode afirmar que ninguém e nenhum partido não fazem absolutamente nada. Lamento que 
ninguém ficou sabendo da reunião realizada nas dependências da Associação Comercial. 



Estive presente na referida reunião a coordenadora de Meio Ambiente do Estado. A mesma 
explanou sobre vários assuntos relacionados a preservação dos mananciais. Ninguém pode 
obrigar as pessoas a gastarem o que não possuem. Isso é uma fatalidade. Deveria ser lei, mas 
quem ficaria responsável em multar as pessoas? Qual cerca seria colocada para amenizar os 
problemas? Seria muito prejudicial a vários animais nativos uma cerca com arame. Acredito 
que muitos pássaros morreriam. Foi realizada uma reunião onde foram esclarecidos muitos 
fatos. Gostaria de dizer que fui o único vereador que estava presente naquele momento. 
Lamento que fui o único vereador que estava presente na referida reunião. A ata de presença 
pode confirmar o que estou falando. O projeto de autoria do governo não pôde ser executado 
por vários motivos. Não é brincadeira falarmos em relação ao Meio Ambiente. Não devemos 
jogar a culpa em determinados partidos. Existe um projeto de lei de autoria do nobre suplente 
de vereador, Dr. Barison, que está tramitando nesta Casa, mas o mesmo está sendo levado 
com as barrigas. O projeto deixa a desejar em vários sentidos. Quem será o responsável em 
julgar os fatos? Há certas coisas em nossas vidas que devemos atingir até onde o nosso 
conhecimento consegue chegar. Devemos procurar melhorar, mas adquirir conhecimento é 
muito mais importante. As pessoas não devem dispersar os fatos, pois, às vezes, o tiro pode 
sair pela culatra. Não viria a esta tribuna, mas fico muito revoltado com os fatos que 
acontecem nesta Casa. Os fatos devem ser bem esclarecidos. Devemos adquirir mais respeito 
pelos companheiros políticos e adversários políticos. Por esse motivo que há muita discussão 
nesta Casa. Votarei contra o projeto, pois o projeto é uma porcaria. É muito fácil falar em 
relação às convenções relacionadas ao Meio Ambiente. Gostaria de perguntar se o nobre 
vereador esteve presente nas referidas convenções? Vossa excelência não deve defender um 
determinado projeto criticando outras pessoas. Vossa excelência deveria pedir o apoio de 
todos nesta Casa. Como vocês são maioria nesta Casa, podem empurrar todos os fatos à goela 
abaixo. Gostaria de dizer que o bom carneiro não berra. Futuramente as coisas mudarão. 
Quando as eleições de outubro chegarem ao fim muitas pessoas pedirão esmola. É muito fácil 
ser integrante da maioria e negar um pedido de adiamento. É lógico que a Prefeitura 
Municipal não colocará o projeto para funcionar se o mesmo não estiver discriminado e 
organizado. Lamento e peço desculpas pela minha alteração de voz. Atualmente os fatos nesta 
Casa de Leis estão sendo empurrados goela abaixo. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite senhoras e senhores, 
público presente, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, nobres colegas. Não iria fazer uso da 
palavra, mas na última hora resolvi fazer em função de ter sido citado em relação ao projeto 
relacionado ao Meio Ambiente. O nobre vereador Mino disse, de forma generalizada, que não 
há respeito individual dentro desta Casa de Leis. Gostaria de dizer que jamais deixei de 
respeitar alguma pessoa dentro desta Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João 
da Silva Borges: Gostaria de dizer que nunca desrespeitei qualquer vereador dentro desta 
Casa de Leis. Quando o nobre vereador Mino afirma que realmente não existe política 
ambiental, a verdade dói. Se o atual governo está presente durante cerca de seis na 
administração municipal, gostaria de perguntar qual seria o trabalho político ambiental? 
Então, não me furtarei a criticar a atual administração. Fui eleito pelo povo de Itapira e 
defenderei as questões relacionadas ao Meio Ambiente. Estamos presentes nesta Casa de Leis 
para cobrar a atual administração. Gostaria de afirmar que o atual governo não executa a 
política relacionada ao Meio Ambiente... Continuando orador: Retrocedendo aquilo que 
estava dizendo, gostaria de dizer que jamais joguei qualquer fato ao léu dentro desta Casa. 
Antes de obter todo conhecimento relacionado ao projeto que disponibilizava proteção a todos 
mananciais de nosso município, me encarreguei de me deslocar-me até a cidade de Extrema, 
município que faz divisa com o Estado de Minas Gerais, para elaborar um projeto 



competente. Existe um programa gravado pelo Globo Rural que trata do referido projeto de 
minha autoria como referência nacional. O que é proteção dos mananciais? Não adianta, 
senhoras e senhores, simplesmente colocarmos uma lei dizendo o seguinte: “Fica obrigatório 
a construção de cercas há cerca de dez metros dos mananciais.” É necessário haver uma 
conscientização, através da Secretaria de Agricultura de nosso município, chamando todos os 
produtores rurais. Não estou nervoso. Apenas estou empolgado em disponibilizar a idéia de 
proteger os mananciais de nosso município que estão à deriva. Vamos educar, mas não 
adianta ficarmos deitados na questão da Educação vendo nossos mananciais morrendo à 
deriva. O projeto elaborado por minha pessoa foi aprovado por unanimidade nesta Casa, onde 
o mesmo foi pautado com toda a competência possível e imaginável. Tanto é verdade que 
através da Acalesp foi aprovado por várias cidades vizinhas, sendo os municípios de Socorro, 
Águas de Lindóia e Lindóia. Não afirmarei para os senhores se o referido projeto está sendo 
executado. Não estou defendo os municípios de Socorro, Águas de Lindóia ou Lindóia, pois 
apenas estou defendendo a questão dos mananciais em nosso município. Somente para que 
haja compreensão dos senhores e dos ouvintes da Rádio Clube, gostaria de dizer para que 
fosse feita uma orientação, através das secretarias competentes de nosso município, aos 
produtores rurais. Acredito que são pessoas humildes e inteligentes capazes de entender e de 
realmente proteger nossos mananciais. No caso do município de Extrema, com competência 
administrativa, a mesma ajuda financeiramente, através de abatimento de impostos, doação de 
plantas nativas, dentre outros fatores, para que os produtores rurais realmente protejam os 
mananciais. Acredito que seria essa a minha empolgação, nobre vereadora. Não é nervosismo, 
de forma alguma, pois acredito que seria apenas uma empolgação em proteger o nosso Meio 
Ambiente.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria, senhor presidente em exercício, que vossa 
excelência falasse para o nobre vereador se ater ao projeto em discussão.”... Continuando o 
orador: O nobre vereador Mino veio à esta tribuna e disse o que quis. Como vossa excelência 
não pediu nada? O tema é o Meio Ambiente. Portanto, senhoras e senhores, o que pedimos 
encarecidamente é para que haja consciência a negociações. Não estou culpando o prefeito, 
pois não citei seu nome. Estou somente pedindo a administração municipal para que se 
debruce em cima das solicitações e assim comece a tomar atitude em relação à esta questão. 
Para complementar, gostaria de dizer que não estivemos presentes nas referidas reuniões 
porque não éramos vereadores. Acredito que não estamos nesta Casa para discutirmos o 
passado e sim o presente e o futuro. Devemos tomar decisões inteligentes em relação ao Meio 
Ambiente. Discutir em plenário, acredito que é um fato natural, pois cada indivíduo possui 
uma idéia. Jamais devemos elaborar ofensas e partir para o pessoal das pessoas. Nunca fiz 
esse tipo de coisa e acredito que nunca vou fazer. Acredito que nenhum de nós deve partir 
para esse caminho. Estamos nesta Casa para discutirmos idéias e situações de melhoria para o 
futuro de nossa cidade. Essa seria a minha explanação. Muito obrigado e uma boa noite a 
todos, principalmente aos ouvintes da Rádio Clube de Itapira.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 079/2010. Aprovado menos 3 votos dos senhores vereadores Luis Henrique 
Ferrarini, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2010. Aprovado menos 3 votos dos 
senhores vereadores Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “O 
projeto esteve presente nas comissões. Os vereadores que enxergaram o erro deveriam ter 
lapidado o referido projeto para melhorá-lo. O nível que chegou a discussão em relação ao 
projeto, acredito que é natural. Devemos defender nossos pontos de vista. Cada pessoa nesta 



Casa possui uma representatividade. Votei favorável, pois sou um defensor do Meio 
Ambiente. Se o projeto possuir falhas, acredito que a administração se encarregará de analisar 
o mesmo. A princípio não enxerguei nenhum erro. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto 
a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Mais amargo que o 
jiló é somente o adiamento do SESI, nobre vereador Décio. Muito obrigada.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Votei favorável ao projeto, pois 
acredito que futuramente será mais um projeto que cairá no esquecimento como muitos 
outros. Em relação ao problema relacionado ao SESI como a nobre vereadora está afirmando, 
não somos contra, pois acredito que somente queremos saber a verdade. O primeiro projeto 
relacionado ao SESI foi votado em novembro. É o quarto projeto que vem à esta Casa 
somente para enrolar os fatos. Estamos desconfiados. Acredito que se não apoiarem o Paulo 
Skaf não haverá nenhuma construção relacionada ao SESI. Pedimos adiamento em relação ao 
projeto pelo fato de que teremos uma audiência com a presença do Sr. Paulo Skaf. Muito 
obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “O nobre 
vereador citou o nome do Sr. Paulo Skaf. Gostaria de dizer que o Sr. Paulo Skaf não possui 
nenhum cargo assumido. Então, o mesmo não possui influência nenhuma em relação ao SESI. 
Acredito que alguns políticos fazem do poder o que não querem. Acredito que não é o caso do 
Sr. Paulo Skaf. Tenho certeza que o projeto está passando por uma reformulação necessária. 
O projeto está nas comissões para ser analisado. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de dizer ao nobre vereador 
Ferrarini que estão procurando pêlo em ovo. O projeto é simples e tranqüilo em relação ao 
laudo. O único fato polêmico é em relação ao cálculo da quantidade de mudas que serão 
plantadas futuramente. Quem recebe dinheiro do município acatará a execução do referido 
projeto. Então, acredito que alguns vereadores estão procurando pêlo em ovo. Acredito que os 
mesmos não conseguiram absorver a crítica que elaborei, pois realmente não há política 
ambiental praticada pela atual administração. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “O projeto similar a este foi votado e 
aprovado recentemente no município de Campinas. É muito importante o referido projeto. 
Não encontrei nenhum fato que influencie na decisão de votar favorável ao projeto de autoria 
do nobre vereador Cleber Borges. Acredito que o projeto vem a colaborar com a situação do 
Meio Ambiente. Devemos trabalhar mais em relação a situação do Meio Ambiente. Vamos 
esperar a elaboração do Código do Meio Ambiente, mas nada impede a aprovação do referido 
projeto. Muito obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0088/2010.- Dispõe sobre o 
recolhimento e destino final de resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 
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 15 dias 
para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 0097/2010.- Denomina Sala Jácomo Mandato. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 097/2010. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca 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 097/2010. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 



PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 0098/2010.- Denomina de "Dr. Décio Galdi, a UBS a ser 
construída no Conjunto Residencial "Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 098/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca 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 098/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0099/2010.- 
Denomina Cancha de Bocha. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 099/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mario da Fonseca 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 099/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00155/2010.- 
Congratulação com a Sra. Estercita Rogatto Beluomini, pela conquista da sua merecida 
aposentadoria. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
Julho 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. 


