
ATA DA 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 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. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor presidente, membros da Mesa, 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público presente, boa noite. Gostaria de 
agradecer a presença de todos em nome da família Canivezi, pois a mesma está presente no 
recinto desta Casa na data de hoje. Rapidamente venho à esta tribuna para deixar registrado a 
minha preocupação em relação a verba em que o deputado Estadual, Major Olímpio, 
disponibilizou ao nosso município para aquisição de um viatura que seria destinada à Defesa 
Civil. Iniciei meus contatos com o referido deputado em meados do mês de fevereiro. Na 
época o Coronel Almeida ainda atuava em seu cargo. Resolvemos realizar uma visita ao 
deputado, onde o mesmo foi muito atencioso disponibilizando, através de uma emenda 
parlamentar, uma verba no valor de R$ 70.000,00 para a aquisição da referida viatura. 
Passado o processo burocrático minha pessoa, juntamente com a presença do prefeito Toninho 
Bellini, resolvemos viajar com destino ao município de São Paulo para realizar um encontro 
nas dependências da Casa Civil, onde foi assinado o convênio com o governo do Estado. O 
referido convênio é o mesmo que está em minhas mãos na data de hoje. Feita a parte 
burocrática somente faltou para o governo do Estado depositar a verba na conta da Prefeitura 
Municipal. A partir desse momento iniciou-se todo o processo moroso para que o fato se 
tornasse concretizado. O pessoal que trabalha na área do convênio reclamava que a cada hora 
que passava era solicitado um tipo de documento diferente. Esse fato colaborou para atrasar 
toda a tramitação do convênio. Quando a verba foi realmente depositada na conta da 
Prefeitura Municipal, conseqüentemente iniciou-se todo o processo do pregão. Iniciado o 
pregão, módulo que colabora para economizar o dinheiro público no processo de compra 
realizado pela administração municipal, a Prefeitura declara como vencedora uma 
determinada empresa. A empresa perdedora, não satisfeita com a decisão, resolveu optar pelo 
calcanhar de Aquiles presente no edital expedido pela administração atual. Desse modo a 
empresa perdedora recorreu à justiça cessando todo o processo de licitação. Fui testemunha, 
pois estava presente quando o prefeito assinou o convênio. O convênio diz o seguinte: “O 
prazo para a execução do presente convênio será de 270 dias, contando a partir da data da 
assinatura.” O prefeito assinou o referido convênio no dia 17 de agosto de 2.009. Então, 
venho à esta tribuna para deixar registrado a minha indignação por todos esses fatos que 
ocorreram durante o presente processo... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Qual foi a empresa responsável em impugnar o processo licitatório?... 
Continuando o orador: Segundo informações que me transmitiram a empresa responsável 
em impugnar todo o processo foi a Fiat Fattore. Tomei a liberdade em entrar em contato com 
o gerente da revendedora instalada em nosso município, onde o mesmo afirmou que assumiu 
o cargo recentemente. Dirigi as minhas palavras ao gerente da concessionária na condição de 
presidente do Conselho de Segurança, pois ainda estou à frente desse cargo, dizendo que a 
empresa está prejudicando a nossa cidade. A que pese o direito de a mesma questionar na 
justiça, o presente fato seria que a briga econômica de duas empresas não colaborará com a 



nossa cidade. Quem sairá prejudicada será a população itapirense. A corporação da Defesa 
Civil já podia estar usufruindo do veículo adaptado para a realização de resgates. 
Lamentavelmente a aquisição do veículo ainda não foi concretizada. Independente da 
discussão do mérito em relação à empresa vencedora, o fato é que o município está sendo 
prejudicado. Acredito que fui bem claro, através de minhas palavras, para com o gerente da 
revendedora Fiat Fattore instalada em nosso município. Caso a verba seja perdida, redigirei 
uma carta destinada ao presidente da Fiat Brasil, relatando todos os fatos ocorridos em relação 
a esse episódio, pois o processo deveria ser acelerado. Independente se a empresa vencedora 
for a Fiat, Peugeot, dentre outras, acredito que não interessa a marca do veículo a ser 
adquirido. O fato é que com a entrada da empresa Fiat na justiça, conseqüentemente todo o 
processo licitatório foi cessado. Disse ainda para o gerente da Fiat Fattore acelerar a 
tramitação do processo na justiça, pois a população de Itapira não pode esperar. Acredito que 
seria isso que gostaria de deixar registrado. É lamentável, pois nunca imaginei que viria à esta 
tribuna para relatar esse tipo de episódio... Aparte concedido ao Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: Não li o termo do contrato de convênio, mas provavelmente esse artigo ou 
cláusula, que vossa excelência citou, deve conter cláusulas suspensivas ou fato que acarrete a 
suspensão do referido prazo. Provavelmente existe essa cláusula. Essa disputa judicial que 
paralisou o pregão, com certeza, em meu entender, é uma causa de suspensão do convênio. 
Então, entendo que o prazo dos 270 dias também é cessado até que se resolva a situação 
judicialmente. Quando há uma eleição, onde está contando o prazo de um determinado 
convênio em época eleitoral, também é considerado causa suspensiva. Então, vejo que a 
referida briga judicial é uma causa suspensiva que não causará maiores problemas 
relacionados ao convênio. Realmente a tramitação é demorada e desgastante, mas acredito 
que futuramente não acarretará maiores problemas ao convênio... Continuando o orador: 
Acredito nas palavras de vossa excelência, pois você é advogado. Acredito que vossa 
excelência possui mais causas do que minha pessoa. Estou preocupado e não sei o desfecho 
final desse assunto. O fato é que o veículo poderia estar atuando nas ruas de nossa cidade em 
benefício da população itapirense. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 
Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor presidente, senhores 
membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, funcionários desta Casa, boa noite. 
Venho à esta tribuna para explanar sobre alguns assuntos, pois do modo em que os fatos estão 
caminhando, a mentira contada muitas vezes, às vezes, as pessoas passam a acreditar que 
possa ser verdade. No ano passado os integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) que 
integram a administração Toninho Bellini, como o Secretário de Assuntos Jurídicos, diretor 
de Cultura, Vice-Prefeito e minha pessoa, conseguimos R$ 1.300.000,00 destinados para a 
construção de uma creche modelo nas imediações do bairro do Jardim Raquel. Alguns 
vereadores na época elaboraram indicações nesse sentido dizendo que tinham conseguido a 
verba para concretização de tal feito. Com isso vim à esta tribuna para denunciar a referida 
situação. Na semana passada os vereadores da oposição fizeram uma verdadeira barbaridade 
nesta Casa, pois pediram o adiamento do projeto de lei relacionado a construção do SESI sob 
o argumento de que os mesmos necessitavam conversar com o presidente da FIESP. Gostaria 
de esclarecer, através desta tribuna, que o projeto estava aprovado. Quem conseguiu a escola 
do SESI foi o prefeito Toninho Bellini e não os vereadores integrantes da oposição. Os 
vereadores da oposição se encarregaram em tirar algumas fotos com o presidente da FIESP 
para salientar que foram os responsáveis em concretizarem tal feito. Gostaria de dizer que o 
responsável em concretizar a referida obra foi o prefeito Toninho Bellini. Os vereadores 
integrantes da oposição somente foram responsáveis em atrasar a construção do SESI. 
Acredito que na última eleição obtive a minha maior votação no bairro da Ponte Nova, pois 



em todas as eleições que participei nunca obtive nenhum voto do referido bairro. Na última 
eleição obtive somente dois votos no bairro da Ponte Nova, mas esse fato nunca colaborou 
para minha pessoa não correr atrás de verbas destinadas ao referido bairro. O bairro da Ponte 
Nova obterá uma ponte nova com verba do Ministério dos Transportes. O projeto se encontra 
aprovado e graças a Deus que a verba pode ser disponibilizada diretamente não passando por 
esta Casa. O projeto deverá passar por esta Casa. A verba já se encontra na Caixa Econômica 
Federal. Quero ver se alguém será responsável em pedir adiamento da referida matéria. A 
Prefeitura Municipal não necessitará entrar com algum tipo de contrapartida, pois a verba é 
direcionada para os custos da obra completa no valor de R$ 670.000,00. O projeto está em 
minhas mãos e posso fornecer cópia a quem necessitar. Acredito que esse tipo de fato é 
política séria e não somente para fazer caridade com chapéu alheio. O que estou vendo dentro 
desta Casa é a irresponsabilidade da oposição. Quando os integrantes da oposição não 
conseguem ser responsáveis, os mesmos mentem para toda população. Fiquei sem falar nesta 
tribuna há cerca de um mês, mas cheguei ao limite depois o que presenciei na última sessão. 
Nunca me calei diante de alguma coisa errada. Acredito que não será nesse momento que me 
encarregarei de ficar quieta. Não vou me acovardar, pois gostaria de falar sobre a realidade 
dos fatos. Quando falei ao nobre vereador que mais amargo que o jiló é somente o adiamento 
do SESI, acredito que minha pessoa possuía razão. Atualmente todos os vereadores 
integrantes da oposição possuem fotos com o presidente da FIESP em suas mãos, mas devem 
ser corajosos em afirmarem que foram os responsáveis em atrasar a obra. Vocês deveriam 
afirmar o seguinte: “Atrasamos a obra porque queríamos capitalizar a mesma para nós. 
Queríamos enganar toda a população.” O projeto já estava nesta Casa. Caso alguém 
solicitasse alguma mudança no projeto, o mesmo se encontrava nesta Casa. Acredito que não 
seria necessário pedir adiamento para somente conversar com o presidente da FIESP. 
Acredito que o presidente da FIESP não disse nada além do que constava no projeto. Houve 
um determinado vereador que foi responsável em elaborar um projeto de lei super bonito 
relacionado a contrapartida ao nosso Meio Ambiente através dos responsáveis em 
organizarem eventos em nosso município. Esse mesmo vereador deveria estar atuando em 
nosso município para cuidar de nossa Segurança, mas o mesmo está atuando no município de 
Campinas. O nobre vereador preocupa-se com o Meio Ambiente, mas não com a Segurança 
de nossa cidade. Acredito que esse mesmo vereador disponibilizou uma banana aos nossos 
eleitores. O nobre vereador vem à esta tribuna posar de bom moço, mas o mesmo está atuando 
no município de Campinas, quando deveria estar em nosso município. Acredito que essa seria 
a política do PSDB, dos vereadores da oposição, do deputado Barros Munhoz e do Serra, 
onde deixaram o crime organizado colocar a polícia em uma sinuca de bico no ano de 2.006. 
Qual foi o investimento que o PSDB fez para a polícia do Estado de São Paulo? Nenhum. 
Podem perguntar a todos os policiais, menos para o vereador desta Casa. Acredito que 99% 
dos policiais são contra o PSDB, pois nunca foram tão mal pagos e assistidos como nesta 
administração atual do PSDB. Acredito que é uma classe muito séria que deveria ser 
remunerada muito bem, pois os integrantes da mesma arriscam suas vidas diariamente para 
proteger a população. Os policiais são mal remunerados e não possuem materiais. Atualmente 
a bandidagem anda muito mais armada do que os integrantes da polícia. Gostaria de deixá-los 
cientes que na sexta-feira a Marta Suplicy estará em nosso município. A mesma 
disponibilizará uma coletiva às 17:00 horas para a imprensa e logo em seguida caminharemos 
no centro de nossa cidade. Política, em minha opinião, é constatar o que realmente a cidade 
está necessitando e sanar o problema. Desafio algum integrante do PSDB a vir à esta tribuna 
para dizer o valor que foi disponibilizado para a nossa cidade, pois também virei à esta tribuna 
para falar qual foi o valor que o PT disponibilizou ao nosso município. Os senhores 



vereadores devem colocar a mão na consciência, pois discutiremos a proposta elaborada pelo 
prefeito municipal. Na época da administração Barros Munhoz o orçamento poderia ser 
alterado em 100%. No ano passado o orçamento podia ser alterado em 50%, mas atualmente o 
mesmo não pode ser alterado. A oposição é tão irresponsável que não deixa o prefeito mexer 
em 10% do orçamento. Elaboramos uma emenda relacionada ao remanejamento de 15%, mas 
os integrantes da oposição elaboraram outra de 0%. Em minha opinião, é irresponsabilidade 
engessar o prefeito. Não opto pelo quanto pior, melhor, e sim para o bem de toda a população. 
Com o engessamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conseqüentemente os senhores 
estão optando pelo quanto pior, melhor, ou seja, estão optando pelo melhor aos senhores e não 
para a população. Gostaria de propor a retirada da emenda de 0% para que desse modo a 
emenda de 15% seja acatada. Acredito que é o mínimo que podemos deixar para o prefeito 
trabalhar. Gostaria que os senhores colocassem a mão na consciência e retirasse a proposta de 
zero por cento. Muito obrigada.” Não havendo mais 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 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Julho de 2.010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Julho 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) 
RELATÓRIO Nº. 0010/2010.- Audiência Pública realizada no dia 12 de julho de 2010, para 
apresentação e debate aberto ao público do Projeto de Lei nº 85/2010 que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências". 
Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo 
mais Relatórios o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 
00104/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Denomina próprios municipais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00105/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a concessão de 
ajuda de custo para a 7ª Edição do evento em louvor à Bíblia. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 
5º)PARECER nº. 145/2010.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2010. 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 012/2010, de autoria do vereador Paulo Roberto Andrade, 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", são de parecer favorável à tramitação, eis que não 
existe óbice de qualquer natureza 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 13 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 146/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
085/2010. As Comissões Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 85/10, que "Estabelece as diretrizes a 



serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2011 e 
dá outras providências", de autoria do Chefe do Poder Executivo, acordaram por exarar 
parecer favorável à propositura tendo em vistas os minuciosos e acurados estudos realizados 
por estas Comissões, bem como dos esclarecimentos prestados pelo Secretário de Finanças da 
Municipalidade Sr. Hélio Citrângulo por ocasião da audiência pública para apresentação do 
presente Projeto de Lei, realizada nesta Casa no dia 12 de Julho de 2010. Na oportunidade, 
após minuciosas e esclarecedoras explicações do Secretário de Finanças da Municipalidade, 
os membros destas Comissões puderam constatar que o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício 2011 cumpre todas as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, da Constituição Federal e da Lei 4320, inexistindo, portanto, óbice de natureza jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Decidiram, no entanto, por apresentar uma Emenda 
Modificativa, com a seguinte redação: EMENDA MODIFICATIVA Nº 03/2010 AO 
PROJETO DE LEI Nº 0085/2010. Modifica os 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". Art. 1º - Modifica-se o 
inciso III do Artigo 21 do Projeto de lei nº 85/2010, que passa a constar com a seguinte 
redação. Art. 21 - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal a: I 
- ; II - ; III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) 
do total do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente; IV - . Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Ato contínuo, as 
bancadas da situação e da oposição, concomitantemente, solicitaram a retirada de suas 
respectivas emendas modificativas ao projeto de lei que trata do Orçamento Público 
Municipal. Os seus líderes, Srs. Mario da Fonseca e Antonio Orcini, explicaram que o motivo 
principal da retirada das referidas emendas foi um acordo realizado entre as bancadas da Casa 
após as Comissões de Finanças e Orçamento apresentar um novo texto propondo novas regras 
para abrir créditos adicionais e com isso diminuindo o descompasso entre as ideologias 
partidárias que compõem o plenário. Finalmente, após haver esse acordo entre as bancadas 
partidárias da Casa, 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 
13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) PARECER nº. 147/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 095/2010. 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 95/2010, de 
autoria do Vice-Prefeito em exercício, que "Altera a área desafetada e doada ao SESI - 
Serviço Social da Indústria" 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 13 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 148/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
100/2010. 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 100/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Denomina vias públicas do loteamento residencial Santo 
Expedito", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 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, opinam pela aprovação, pois é justa e 
meritória a homenagem póstuma que os Poderes Legislativo e Executivo prestam aos 
saudosos cidadãos itapirenses, perpetuando-se seus honrados nomes em vias públicas de 
nossa cidade. Destaca-se ainda, a denominação da rua de nº 05 destinada ao honrado nome do 
saudoso Vereador que passou por esta Casa de Leis José Maria Rostirolla. 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 
13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) PARECER nº. 149/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 102/2010. 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 102/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina Creche Municipal do Bairro 
Macumbê", após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 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, opinam pela aprovação, pois é justa e 
meritória a homenagem póstuma que os Poderes Legislativo e Executivo prestam aos saudoso 
e brilhante Prefeito Hélio Pegorari, perpetuando-se seu honrado nome na Creche a ser 
construída no bairro do Macumbê. 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 13 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Mercedes Frugoli de Oliveira. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00144/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulino Polettini. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00145/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Irene Ricci de Souza. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 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. 
13º) Requerimento nº. 00156/2010.- Congratulação com a bebê itapirense Sofia Bertini por 
estampar a capa da revista Claudia Bebê. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento nº. 00157/2010.- 
Congratulação com a Casa das Artes, pela brilhante mostra musical realizada. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) 
Requerimento nº. 00158/2010.- Voto de Congratulação com o presidente da APCD - 
Regional de Mogi Mirim, Antônio Carlos Clivelaro, pela sua recondução ao cargo, e 



integrantes da diretoria da entidade representante de classe. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento nº. 
00159/2010.- Voto de Congratulação com o Sr. Salvador José Bacchin, extensivo também à 
nova diretoria, por assumir recentemente a presidência do Lions Clube de Itapira. Autoria. 
Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
17º) Requerimento nº. 00160/2010.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Rotary 
Clube de Itapira, gestão 2010/2011, na pessoa de seu presidente, Marcos Moreira Lacerda. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
18º) Requerimento nº. 00161/2010.- Voto de Congratulação com o Delegado Dr. Álvaro de 
Andrade Júnior, pela sua nomeação para dirigir a 32ª CIRETRAN. Autoria. Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento 
nº. 00162/2010.- Voto de Congratulação com a vinícola Ricieri Canivezi, por mais de 80 anos 
na produção de vinhos em Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00163/2010.- Requer 
nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito 
sobre o motivo da parada no processo de compra da viatura que será destinada à Defesa Civil. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
21º) Indicação nº. 00282/2010.- Sugere estender aos aposentados e pensionistas da 
municipalidade o abono salarial concedido aos servidores municipais ativos. Autoria. Todos 
Os Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno solicita a 
retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 
AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 22º) Indicação nº. 00283/2010.- Sugere execução de obras para melhor 
iluminação embaixo do Viaduto Tiradentes. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Indicação nº. 00284/2010.- Sugere 
recuperação e nova pintura da sinalização de solo entre as ruas Santa Terezinha e Elvira 
Bisinelli. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 24º) Indicação nº. 00285/2010.- Sugere melhorias que especifica na 
UBS de Barão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25) Indicação nº. 00286/2010.- Sugere execução de 
obras para melhor iluminação em frente ao Ginásio Itapirão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 00287/2010.- 
Sugere mudança de local de playground no Barão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 27º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 645365; 666607; 653367; 653171/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$ 679.245,89. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Irmã Guiomar Alves Faria:  
Manifestação de agradecimento pelo reconhecimento dos trabalhos realizados em benefício 
da cidade de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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 0012/2010.- "Altera o Art. 3º do Decreto 
Legislativo nº 63, de 17 de agosto de 1983, que institui a Honraria Tenente Coronel 
FRANCISCO LOURENÇO CINTRA". Autoria: Paulo Roberto Andrade. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Resolução nº 006/2010.- Cria no âmbito da Câmara Municipal o 
Centro Público de Informática Professor - HARLEY MARELLA. Autoria: Mesa da Câmara. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 
- Presidente. 3º) Em segunda 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 a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Mais uma vez venho à esta tribuna falar sobre o referido 
projeto e os motivos pelos quais votarei contra. O projeto diz o seguinte: “O fornecimento de 
medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde será feito mediante apresentação de 
receita médica expedida tanto por profissionais da rede pública como por particulares.” Esse 
fato é o suficiente para votar contra o projeto. Melhoramos muito nosso país, mas acredito que 
devemos melhorá-lo mais. Todos sabem que sou advogada. Muitas pessoas se deslocam até 
meu escritório porque não conseguem o kit de insulina destinado aos diabéticos. É um dever 
do Estado, mas o mesmo não fornece. A Constituição diz que é obrigação do Estado. Com 
isso as pessoas recorrem a justiça para conseguirem uma liminar para o Estado fornecer esse 
tipo de medicamento. Esse fato não é uma exceção e sim uma regra. Então, se possuímos uma 
deficiência na entrega de medicamentos para aqueles que procuram o posto público de Saúde, 
por que ainda teremos que conceder para aquelas pessoas que consultam em médico 
particular? Sou favorável para que todas as pessoas recebam, desde que passem pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) que está implementado em nosso país há muito tempo. Se uma 
determinada pessoa passar pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acredito que a mesma 
possuirá todo o direito. Se uma determinada pessoa consegue pagar uma consulta particular, 
acredito que a mesma também consegue pagar a medicação. As pessoas que ficaram cerca de 
dez dias esperando por uma consulta na rede pública serão prejudicadas, pois aquele que 
pagou uma consulta particular passará em sua frente para pegar o medicamento. Essa situação 
está correta? Em minha opinião, acredito que está absolutamente errada. Se houvesse 
medicamento para todos, acredito que seria o melhor dos cenários. Sabemos que não é. 
Alguns trechos de nossa Constituição dizem o seguinte: “Compete ao Sistema Único de Saúde 
nos termos da lei, além de outras atribuições, a organização, fiscalização e controle da 
produção e distribuição dos componentes farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos 
químicos, biotecnológicos, imunobiológicos, hemoderivados e outros de interesse para a 



Saúde, facilitando a população o acesso a eles.” Em minha opinião, o referido projeto é 
inconstitucional. Por esse motivo gostaria de dizer que votarei contra o projeto. O projeto de 
lei diz o seguinte: “As receitas médicas expedidas por profissionais particulares independerá 
de quaisquer formalidades como “vistos” ou autorizações, devendo, obrigatoriamente, ser 
carimbada, datada e anotada em livro próprio.” Se para quem busca o Sistema Único de 
Saúde (SUS) não está fácil, imaginem se uma pessoa mais abastada passar na frente das 
pessoa que não têm condições. Todos têm direito, mas as pessoas devem consultar um médico 
da rede pública de Saúde, percorrendo, desse modo, todo o caminho necessário para obter o 
medicamento. As pessoas que possuem condições de consultarem e comprarem os 
medicamentos possuem direito de cortar a frente de outras pessoas que não têm condições de 
tal feito? Me surpreendeu a chamada desse projeto, pois acreditava que o mesmo seria 
retirado devido as argumentações de outros vereadores na sessão em que o mesmo foi 
colocado em primeira discussão. Votarei contra pelo fato de que a Constituição determina que 
o sistema gratuito de Saúde é somente o único. Para que a pessoa obtenha o medicamento, a 
mesma deve passar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não ligar para um determinado 
médico solicitando uma determinada receita. Todos sabem que esse tipo de coisa ainda existe. 
Não sou contra o projeto. Gostaria de repetir que sou favorável para que todas pessoas 
consigam medicamento de graça, desde que as mesmas passem pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Acredito que com a provação desse projeto prejudicaremos os menos favorecidos. 
Acredito que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Portanto, gostaria de dizer que 
votarei contra o projeto. Peço aos meus companheiros que votem contra. Perdoem-me, mas 
em minha opinião, acredito que esse fato é uma excrescência. Muito obrigada.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Prezado companheiro 
presidente, imprensa, público presente, boa noite. Volto à esta tribuna para defender o projeto 
de lei de minha autoria, onde restabelecerá a entrega de medicamentos a toda população, sem 
exceções. A partir do princípio que a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, 
acredito que estamos dentro de nosso direito, pois é direito de todos a questão dos 
medicamentos. Acredito que nenhuma lei impede algumas pessoas, haja vista que a 
Constituição também fala sobre os direitos sociais. A Constituição diz o seguinte: “São 
direitos sociais a Educação, Saúde, Trabalho, Moradia, Lazer, Segurança, Previdência 
Social, Proteção a Maternidade, Infância e Assistência.” A Constituição é bem clara em 
relação aos direitos dos cidadãos. Por esse motivo que estamos nesta Casa para elaborarmos 
leis que beneficiem toda comunidade, ou seja, beneficiar a população que necessita do 
medicamento. Há muitas pessoas que trabalham em empresas que disponibilizam convênio 
médico para vários integrantes da família. Acredito que não é pelo fato de algumas pessoas 
possuírem convênio médico que as mesmas possuem condições financeiras de arcar com os 
custos totais dos medicamentos. Então, nada mais justo que essa pessoa tenha o direito de 
buscar o medicamento na rede pública de Saúde. Acredito que muitas pessoas contribuíram, 
através do pagamento de impostos, com a Prefeitura Municipal. O cidadão paga muitos 
impostos e no momento em que necessita de retorno, o mesmo não pode ter? Devemos 
trabalhar a favor de toda população, ou seja, trabalhar favorável à aqueles que mais 
necessitam. Acredito que todos são iguais perante a lei. Ninguém quer que as pessoas fiquem 
sem medicação. Acredito que a verba é disponibilizada para a compra de medicação. Então, 
as pessoas devem ser cadastradas para que, desse modo, a administração possa saber qual é o 
custo total de toda medicação requisitada. Na Audiência Pública da Saúde relataram que em 
vez de receberem a medicação da empresa FURP, optaram em receberem a verba. Acredito 
que é melhor, pois desse modo será mais fácil constatar quais os medicamentos que são mais 
solicitados. Acredito que ninguém está pedindo o que não é de direito do povo. As pessoas 



não devem trocar a receita por uma expedida pela rede pública de Saúde, pois acarretará na 
lentidão dos atendimentos médicos. Trabalho no setor da Saúde e sei como anda a situação da 
mesma em nosso município. Muitas pessoas estão esperando por uma cirurgia há cerca de um 
ano. Devemos agilizar o atendimento médico e não atrapalhar a vida do cidadão. Devemos 
melhorar a condição de vida do cidadão. Não devemos superlotar as unidades básicas de 
Saúde para somente trocar as receitas médicas. Em minha opinião, é desnecessário tomar 
tempo de um determinado médico para somente trocar a receita. Acredito que estaremos 
regredindo caso isso aconteça, pois a questão do medicamento é direito de todos... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: O projeto de sua autoria, nobre 
vereador, não discrimina ninguém e disponibiliza o direito para a população em geral. Um 
detalhe que me chama a atenção é que atualmente a maioria das empresas disponibilizam 
plano médico aos seus funcionários. Existe um estudo para aquisição de um plano de Saúde 
aos funcionários da Prefeitura Municipal. Então, isso quer dizer que um funcionário da 
Prefeitura Municipal não poderá usufruir do medicamento disponibilizado pela rede pública? 
A situação explanada por vossa excelência coloca em benefício essas pessoas. Não é porque 
um determinado funcionário possui um plano de Saúde, juntamente tendo como dependentes 
seus familiares, que o mesmo não possa usufruir da medicação disponibilizada pela rede 
pública de Saúde. Acredito que vossa excelência está de parabéns pela sua explanação em 
relação a essa questão... Continuando o orador: Acredito que devemos pensar nas pessoas 
que utilizam o serviço público de Saúde e não somente congestionar os postos de Saúde. 
Atualmente a rede pública de Saúde possui poucos médicos para atenderem muitas pessoas. 
Então, devemos procurar melhorar a situação e não somente colocar entraves, onde somente 
colaborarão para piorar a situação. Estamos nesta Casa para defender os direitos da 
população. Por esse motivo que fui eleito pela população. Não devemos criar uma 
determinada lei que desprestigie parte da população em geral. Como os vereadores recebem 
salário, os mesmos devem trabalhar favorável a toda população e não votar contra os direitos 
da mesma. Devemos repensar nas situações que colaboram para o bem da população. 
Acredito que não cabe a nenhuma pessoa retirar o direito da população, onde nossa lei maior 
diz que somos todos iguais perante a lei. Peço a minha bancada para que votem favoráveis ao 
projeto de minha autoria, pois desse modo vocês estarão honrando e defende os direitos da 
população que os elegeram. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto 
de Lei nº 019/2109. Aprovado em segunda votação menos 4 votos dos vereadores senhores 
Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Acredito que a democracia significa respeitar opiniões contrárias. Então, 
discordo do vereador Carlinhos, pois mesmo votando contrário não significa que sou contra o 
desenvolvimento da Saúde de nosso município. Se o projeto de autoria do nobre vereador 
Carlinhos viesse balizado pelo Conselho Municipal de Saúde de nosso município endossando 
os termos presentes no mesmo, acredito que estaria tudo bem. Acredito que desse modo o 
projeto estaria muito bem fundamentado. Em minha opinião, se votarmos contra o projeto não 
significa que somos contra a Saúde ou Segurança. Respeito vossa excelência e gostaria que 
vossa excelência respeitasse a nossa opinião. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “É minha opinião, pois estamos discutindo 
essa matéria dentro de um parlamento. Então, quem vota contra, em minha opinião, é contra o 
direito da população.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Lutamos durante cerca de quatro anos para conseguirmos organizar a questão da 
receita médica. Antigamente essa questão era uma bagunça em nosso município. Acredito que 



na data de hoje está sendo aberto mais um precedente para que algumas pessoas de má fé 
possam trilhar o caminho que não seja honesto. Em relação ao que falaram à respeito da 
Unimed, acredito que não há nada aprovado. O presidente disse que a pessoa que fosse 
funcionário público obteria consulta, haja visto que o projeto da Unimed foi rejeitado. Então, 
acredito que minha pessoa não deveria ser citada. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “O projeto da Unimed está em tramitação. 
O projeto foi inteligentemente rejeitado no ano passado. Acredito que esse ano o projeto está 
sendo mais estudado. Caso o projeto beneficie o município de Itapira, com certeza o mesmo 
será aprovado. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Votei contrário ao projeto porque existe uma 
determinada realidade. Quem possui um plano de saúde felizmente está empregado. 
Atualmente existem muitas pessoas desempregadas que, sequer, possuem plano de saúde ou 
algum tipo de remuneração. Espanta-me e causa-me espécie o vereador dizer que é favorável 
a população quando o mesmo votou contra os benefícios do IPTU destinados a população.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de 
parabenizar o vereador Carlinhos Sartori. Votei favorável ao projeto na primeira e segunda 
votações. Acredito que o autor do projeto está correto em relação a distribuição igualitária de 
medicamentos a toda população. O que causa-me um pouco de estranheza é que sempre 
houve a distribuição igualitária de medicamentos. No governo passado a arrecadação era de 
R$ 80.000.000,00. No atual governo a arrecadação passou para R$ 146.000.000,00. Por que 
estão querendo retirar os medicamentos da população se houve aumento na arrecadação? 
Somente essa questão que me intriga. Gostaria de dizer novamente que o autor do projeto, Sr. 
Carlinhos Sartori, está de parabéns. Parabéns aos vereadores que votaram favoráveis ao 
projeto. Felizmente o projeto foi aprovado e se Deus quiser todos deverão obter a distribuição 
igualitária dos medicamentos. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 
SEGUNDA VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em segunda 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, 
pela ordem, o vereador Cleber João da Silva Borges requer e a Casa aprova por unanimidade 
para que a presente matéria seja adiada por 4 dias para melhores estudos. DESPACHO: 
ADIADA POR 4 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0085/2010.- 
Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município 
para o exercício de 2011 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores desta Casa, boa noite. 
Venho à esta tribuna para dizer que o projeto de diretrizes orçamentárias é muito importante, 
pois o mesmo passará por votação nesta Casa na data de hoje. Por que o projeto passará por 
votação? Passará por votação porque o mesmo sucede o PPA (Plano Plurianual), ou seja, o 
prefeito, através do PPA, traça um planejamento para os próximos quatro anos. A cada ano 
que se inicia o prefeito envia à esta Casa uma Lei de Diretrizes Orçamentárias sinalizando 
para a população e a Câmara de vereadores o que ele pretende apresentar na lei orçamentária. 
A presente LDO que veio à esta Casa foi alterada, através de uma emenda, mas decidimos 
retirá-la através de um consenso para elaborarmos outra emenda mais adequada ao projeto. 
Qual seria o caminho? O Executivo deverá sancionar o projeto. No segundo semestre o 
Executivo possuirá um determinado prazo para enviar à esta Casa a LOA (Lei Orçamentária 



Anual). É importante ressaltar que o Executivo, respeitando a futura decisão que será tomada 
nesta Casa, além de sancionar a LDO, deverá também enviar à esta Casa a presente emenda 
responsável em modificar a LDO. Então, são esses trâmites que esperamos que ocorra em 
respeito ao acordo entre as bancadas realizado nesta Casa. Obrigado e boa noite.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei nº 085/2010. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 03/2010. Aprovada 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 085/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 03/2010. Aprovada em 
segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0095/2010.- Altera a área desafetada e doada ao SESI - Serviço Social da Indústria. 
Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE:  “Senhoras e senhores, público presente, imprensa, funcionários 
desta Casa, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Antes de iniciar alguma 
discussão gostaria de dizer que jamais a bancada de oposição gerou algum tipo de voto contra 
a população de Itapira. Somos acusados, através da fala feita no Pequeno Expediente, de que 
o projeto do SESI estava parado por nossa culpa. Gostaria de ler para os senhores um breve 
relato do que aconteceu e qual a real situação do projeto. Gostaria de esclarecer que não existe 
risco a partir da data de hoje e sim até ontem. Gostaria de explicar o porquê dessa situação: 
“Resumo da tramitação das leis que autorizam o município a desafetar e doar uma área ao 
Serviço Social da Indústria SESI. Leis aprovados pelo município e Legislativo favoráveis ao 
SESI. Em 16 de outubro de 2.009 chegou à Câmara Municipal de Itapira o projeto de lei 
4.501 que previa a doação de 18.700 m² na Vila Penha do Rio do Peixe para a construção da 
unidade do SESI.” Esta Casa aprovou, em outubro, por unanimidade. Então, acredito que 
provamos que não estamos nesta Casa para barrar absolutamente nada. Depois ficamos 
pasmos, pois em novembro de 2.009 chegou à esta Casa uma alteração de descrição de área 
referente ao mesmo projeto, onde optamos em aprová-lo por unanimidade. Em abril de 2.010 
chegou outro projeto referente ao mesmo assunto, onde também optamos em aprová-lo. O 
atual projeto é referente a desafetação de uma área de 102.459 m² localizada na Penha do Rio 
do Peixe. Depois de quase nove meses chega outro projeto a esta Casa referente a doação do 
terreno ao SESI. A essa altura do campeonato, através de um funcionário de alto escalão do 
SESI de Mogi Guaçu, ouvimos que se continuasse essa lentidão da Prefeitura Municipal 
possivelmente perderíamos o benefício da construção da escola do SESI. Desse modo 
entramos em contato com o Sr. Barros Munhoz solicitando informações detalhadas, de forma 
competente, sobre o que realmente estava acontecendo. Aprovamos muitos projetos, mas o 
que realmente era necessário acontecer não aconteceu. Fomos até a matriz da FIESP para 
conversamos com o diretor de obras do SESI. O mesmo disse o seguinte: “Há cerca de ano 
atrás a Prefeitura Municipal doou um terreno impróprio para aquilo que realmente se 
pretendia.” A escola que será construída em nosso município é a mesma do município de São 
Carlos, ou seja, são R$ 10.000.000,00 de investimento. As escolas são padronizadas e 
moduladas. Na época essa mesma escola não cabia no terreno em que a Prefeitura Municipal 
encarregou-se de doar. É a mesma coisa colocar o município de São Pulo dentro de Itapira. 



Com isso o SESI respondeu para a Prefeitura Municipal que o terreno era insuficiente. 
Iniciou-se uma discussão nos órgãos da Prefeitura Municipal referente a esse mesmo assunto. 
A Prefeitura Municipal informou que havia um desnível de 11 metros de altura. Quando a 
engenharia do SESI chegou à área que seria doada para a construção da escola, a mesma 
constatou um desnível de 24 metros, ou seja, mais do que o dobro daquilo que foi informado. 
Essas palavras são do diretor de obras do SESI. É impossível o SESI construir, de forma 
competente, na área em tramitação. Não foi culpa da Câmara Municipal e não gostaria de 
saber de quem realmente é a culpa. O fato é que cerca de oito meses se passaram e ainda 
estamos votando favoráveis aos projetos referentes a construção da escola do SESI. Demorou 
cerca de dez meses para a Prefeitura Municipal doar uma determinada área para a construção 
da ETEC. Se a Prefeitura Municipal tivesse doado um terreno de forma rápida, acredito que o 
nosso município possuiria uma escola técnica em pleno funcionamento. Estou com o mapa 
referente a situação que tramita nesta Casa. Estamos, de forma competente, informados de 
que somente dependerá do jurídico da Prefeitura Municipal em entrar em contato com a Dra. 
Débora. O telefone da mesma, senhor Mario da Fonseca, é (11) 3146-7053. Segundo o 
presidente em exercício do órgão, essa questão somente depende da boa vontade da Prefeitura 
Municipal. Gostaria de deixar bem claro que jamais bloquearemos, impediremos ou 
enrolaremos alguma coisa que venha beneficiar a população itapirense. Estamos presentes 
nesta Casa, como o nobre vereador Carlinhos afirmou, para defendermos, da melhor maneira 
possível, a nossa consciência, pois a população foi a responsável em colocarmos nesta Casa 
para representá-la. Então, devemos trabalhar a favor de toda a população... Aparte concedido 
ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Fica aquela situação de quem foi o responsável 
em pedir os fatos. Obtive o cuidado de acompanhá-los, onde perguntei para alguns assessores 
quem seria o responsável em solicitar os fatos. A moça tirou um xerox para mim, onde 
constatei que o responsável em pedir a construção do SESI foi o deputado Barros Munhoz. O 
protocolo é do dia 11 de junho de 2.008. Então, o referido pedido é oficialmente feito pelo 
deputado. Muitas pessoas falam várias coisas nesta tribuna. Desse modo resolvi averiguar 
algumas situações. Então, resolvi trazer à esta Casa um protocolo realizado no 11 de junho de 
2.005. Gostaria de ver a documentação caso alguém prove ao contrário. Muito obrigado... 
Continuando orador: Gostaria de encerrar meu discurso dizendo que fiquei decepcionado 
quando resolvi ler os jornais de ontem. No jornal estava escrito que a Câmara Municipal foi a 
responsável em segurar o projeto do SESI. Gostaria de dizer que jamais faríamos esse tipo de 
coisa, pois acredito que não há nenhum débil mental dentro desta Casa. Jamais seremos 
responsáveis em segurar um determinado projeto que beneficie a população de nossa cidade. 
São 10 milhões de investimento destinados ao município de Itapira através da FIESP. Foram 
palavras ditas na reunião em que estivemos presentes. Atualmente existem cerca de 440 
alunos que serão atendidos de imediato. O número de alunos passará para 480, onde os 
mesmos serão atendidos em período integral. É uma grande diferença, pois antigamente não 
existia período integral no SESI. A situação poderá evoluir para cerca de 700 alunos serem 
atendidos. Volto a repetir que a construção da escola deve seguir um padrão. Então, a 
Prefeitura Municipal deve disponibilizar um determinado terreno que caiba a referida escola. 
Esta é a verdadeira situação do caso SESI em nossa cidade. Gostaria de afirmar que nada está 
parado nesta Casa por culpa da Câmara Municipal de Itapira. É muito pelo contrário, pois há 
cerca de oito meses nos encarregamos de aprovar por unanimidade a primeira doação de 
terreno, onde aconteceu a situação que acabei de citar. Muito obrigado senhoras e senhores. 
Com certeza a nossa bancada votará favorável a esse benefício destinado a toda população 
itapirense. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  
“Boa noite a todos novamente. Gostaria de esclarecer alguns fatos. Não entrarei na questão da 



ETEC pelo fato de que estamos discutindo outro assunto. Gostaria de me ater no projeto do 
SESI. Todo o cronograma que o presidente narrou antes de minha fala, gostaria de dizer que é 
verdade. Nunca escondi essa questão de ninguém. Acredito que a Prefeitura Municipal 
também nunca escondeu nada de ninguém. Graças a Deus possuímos um tipo de imprensa em 
nosso município muito diligente, onde a mesma acompanha todas as sessões desta Casa. 
Quando o projeto retornou à esta Casa pela última vez, constatei que o mesmo seguiu o 
trâmite normal, ou seja, foi encaminhado às comissões, mas retornou sem parecer para ser 
discutido na sessão passada. Com isso me desloquei até o gabinete do vereador Cleber Borges 
e disse o seguinte: “Nobre vereador, o que está acontecendo para o projeto de lei não ser 
encaminhado à Ordem do Dia? O projeto ficou os quinze dias necessários nas comissões. 
Acredito que teremos problemas se o projeto ficar parado nesta Casa durante o recesso. Caso 
vocês peçam mais quinze dias, acredito que será isso o que acontecerá. Analise esse fato com 
carinho para que possamos votar o projeto antes do recesso.” O nobre vereador me disse o 
seguinte: “Tudo bem. Analisarei essa questão e depois te passo a minha conclusão.” O 
vereador Antonio Orcini me questionou o seguinte: “O que está acontecendo? Enviaram esse 
mesmo projeto à esta Casa novamente.” Respondi o seguinte ao nobre vereador: “Nobre 
vereador, alguns casos foram porque houve erro por parte da Prefeitura Municipal. Errar é 
humano.” Quem acompanha as sessões já presenciou que a Prefeitura Municipal não é 
perfeita. Acredito que todas as pessoas erram, incluindo a minha pessoa. O projeto foi enviado 
à esta Casa novamente pelo fato de que é necessário realizar uma alteração no terreno, tendo 
em vista que o projeto é pequeno. É necessário mudar alguns fatos para que o projeto fique 
adequado. Não omiti absolutamente nada. Quando fui questionado, acredito que respondi 
todas as questões. Em minha opinião, a Prefeitura nunca foi negligente em relação ao projeto, 
pois a mesma não está segurando absolutamente nada. A Prefeitura Municipal e o senhor 
prefeito municipal vem se esforçando muito para a instalação da referida escola em nosso 
município. Não gostaria de entrar na paternidade do projeto, nobre vereador Décio, porque 
essa questão pouco interessa. O importante é que a escola se instalará em nosso município e o 
cidadão itapirense poderá usufruir desse fato. Não lhe concedi aparte, senhor presidente. 
Respeite as regras desta Casa, por favor. Então, vejam que os fatos são simples. Todas as 
vezes que possuíam algum tipo de dúvida em relação a algum projeto de lei, alguns 
vereadores se encarregavam de enviar ofícios destinados a Prefeitura Municipal questionando 
vários fatores. Por que esse tipo de ato não foi realizado agora? Todas as informações que os 
nobres vereadores foram solicitar na sede da FIESP, a Secretaria de Planejamento e o senhor 
prefeito possuem. Caso algum vereador possuísse algum tipo de dúvida era somente solicitar 
uma reunião com o senhor prefeito municipal. Já fizemos esse tipo de coisa várias vezes. 
Discordo da matéria publicada na imprensa local relacionada a esse assunto. A imprensa de 
nossa cidade se encarrega em ligar para minha pessoa para saber a minha versão, como a 
mesma também liga para outros vereadores. O que foi publicado nos jornais está correto... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini: Comecei a desconfiar do projeto, pois se 
passaram cerca de nove meses. Votamos apressadamente o projeto em outubro. A minha 
preocupação era relacionada com a questão de que o ex-presidente ofereceu essa questão 
somente pelo fato de ser candidato a prefeito. Passou por minha cabeça que ele estava nos 
enganando. Elaborei várias perguntas quando estávamos em reunião. Muitos erros foram 
constatados, onde seria impossível construir a escola nesse espaço. A Prefeitura Municipal 
somente entrará com a parte do terreno. Então, isso significa que a Prefeitura Municipal não 
obterá nenhum tipo de gasto. Viajamos até a sede da FIESP para elaborarmos vários 
questionamentos. Quando os fatos foram esclarecidos afirmados que votaríamos favoráveis ao 
projeto, pois, de maneira nenhuma, queremos perder essa escola. A nossa preocupação não 



era em relação a Prefeitura Municipal e sim com outras pessoas que fazem parte da FIESP. 
Por esse motivo que viajamos até a sede da FIESP... Continuando o orador: Todas essas 
informações que vocês pegaram na sede da FIESP, a Prefeitura Municipal também possui. 
Então, acredito que o tempo seria encurtado caso vocês solicitassem informações da 
Prefeitura Municipal. Nunca, como líder do prefeito, neguei informações a alguma pessoa. A 
bancada de oposição pediu trinta dias de adiamento para melhores estudos, onde a minha 
bancada votou favorável. Fiquei sabendo que encaminharam a resposta relacionada ao projeto 
da Unimed. Somente me preocupei pelo fato de que entraríamos em recesso. Desse modo 
perderíamos o prazo correto para a construção da escola. Houve falha por parte da Prefeitura 
Municipal, mas não gostaria de ficar apontando os responsáveis por isso. Não sou perfeito e 
não gostaria que ninguém fizesse esse tipo de coisa. Desde o começo disse que a Prefeitura 
Municipal possuía um pouco de culpa. Não tem problema pessoal, pois o mais importante é 
que a escola seja construída. Gostaria de agradecer aos nobres pares que votarão favoráveis ao 
projeto de lei. Também gostaria de agradecer a imprensa de nossa cidade pela cobertura dos 
fatos. Acredito que as críticas elaboradas pela imprensa local, relacionadas a minha pessoa, 
são boas. Em minha opinião, quando uma determinada pessoa não recebe críticas acaba se 
achando muita boa, onde futuramente a mesma acaba fazendo besteira. Atualmente tudo está 
funcionando, pois os vereadores estão votando e a imprensa também está fazendo sua parte. 
Não existe democracia sem imprensa. Caso o projeto seja aprovado não importará quem 
conseguiu. Em minha opinião, será aprovado pelo povo de Itapira, onde futuramente 
usufruirão da qualidade da escola modelo do SESI. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público presente, imprensa. 
Havia um determinado programa de televisão onde seus integrantes diziam o seguinte: 
“Cala-te boca.” Então, gostaria de esclarecer alguns fatos, sendo que não sei o que poderá 
acontecer comigo futuramente em termos de partido. As coisas são traçadas de uma forma 
onde poucos homens possuem coragem de falar. Em minha opinião, isso é uma covardia, mas 
é o tipo de política que está sendo praticada em nosso país. Gostaria que a imprensa fosse 
atrás desse assunto, pois não sei se obterei represálias de alguns partidos. O vereador Décio 
disse que possui em suas mãos um pedido datado no dia 11 de junho. O prefeito Toninho 
Bellini efetuou um pedido no dia 11 de abril, ou seja, três meses antes. No dia 13 de março 
defronte ao Royal Palm Plaza, hotel de Campinas, houve a convenção da pré-candidatura do 
Jonas Donizete a deputado Federal. O prefeito Toninho Bellini foi ao município de São Paulo 
três dias antes para assinar o convênio do SESI com o senhor Paulo Skaf. O Toninho Bellini 
não conseguiu assinar o convênio nesse dia, pois houve uma intervenção do Barros Munhoz 
alegando que era necessário tirar uma foto com todas as pessoas presentes. Fui convidado 
como presidente do partido do PSB. Cerca de 42 representantes do PSB de nosso município 
se encontravam no hotel. Estava combinado que as oito horas, em uma determinada sala do 
hotel Royal Palm Plaza, toda a documentação do SESI seria assinada entre Paulo Skaf e 
Toninho Bellini. Somente os dois estariam presentes nesta sala. O vereador Décio afirmou 
que haverá uma dobradinha entre o deputado Jonas Donizete e o Barros Munhoz. Quando 
estávamos presentes na sala há cerca de dez minutos chegou uma determinada notícia 
alegando o seguinte: “Bellini, o homem é presidente da Assembléia e me pediu para que não 
façamos isso na data de hoje, pois há determinados fatos a serem resolvidos.” Acredito que 
está tudo certo e resolvido. O resto é balela. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 095/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 



2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
00100/2010.- Denomina ruas do Loteamento Residencial Santo Expedito. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 100/2010. 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 100/2010. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00102/2010.- Denomina Creche Municipal do Bairro 
Macumbê. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 102/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº 155/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Julho de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00285/2010.- Sugere 
melhorias que especifica na UBS de Barão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 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. 


