
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de agosto 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. Devido ao falecimento da Sra. Joana Zara Orcini, 
mãe do edil Antonio Orcini, o Sr Presidente PAULO ROBERTO ANDRADE diz o 
seguinte: “É de praxe esta Casa iniciar a presente sessão através do Pequeno Expediente, mas 
como obtivemos a infelicidade de recebermos a notícia do falecimento da Sra. Joana Orcini 
neste final de semana, mãe do nosso querido colega e batalhador da política itapirense, Sr. 
Antonio Orcini, houve consenso entre as bancadas para que a sessão viesse a ser suspensa em 
homenagem póstuma a pessoa da Sra. Joana. Acredito que seria o mínimo que poderíamos 
fazer em relação a família Orcini. Tivemos o cuidado de pesquisarmos na pauta se há alguma 
situação de urgência que venha a prejudicar a atual administração municipal caso não for 
aprovada. Constatamos que existe um determinado projeto que deverá vir à pauta de hoje para 
ser discutido e aprovado. Gostaria de deixá-los cientes de que as situações presentes na pauta 
de hoje podem serem adiadas sem nenhum tipo de ônus para a população itapirense. Portanto, 
a justa suspensão da sessão de hoje não ocasionará nenhum tipo de distúrbio na ordem de 
nossa Casa ou na administração municipal. Desse modo, suspendo o Pequeno Expediente para 
entramos no Expediente solicitando a leitura do projeto que é considerado urgente. Não 
queremos, de forma alguma, deixar de trabalhar em função do ocorrido. Estamos aguardando 
a assinatura dos pareceres. Obtive a grata satisfação de participar de uma reunião com o 
reverendo da Igreja Presbiteriana de nossa cidade, Sr. Luis Fernando dos Santos. O mesmo 
requer que esta Casa analise uma situação de consciência relacionada ao dia da forma 
protestante que acontece no mundo no mês de outubro. Conversei com o reverendo em 
relação a política, onde o mesmo me trouxe muitas situações que realmente me chama a 
atenção. Gostaria de falar em relação a algumas dessas situações. Trata-se de um pensador 
francês ativista da reforma protestante chamado João Galdini, nascido no ano de 1.509. O 
mesmo disse o seguinte em relação a política no ano de 1.557: “Ninguém deve duvidar que a 
autoridade civil é uma vocação divina. Como tal, é seu dever promover a paz e justiça na 
sociedade, bem como proteger os pobres e os fracos. É uma missão não somente santa e 
legítima diante de Deus, mas também a mais sagrada e honrosa de todas as vocações da vida 
dos mortais.” O Sr. João Galdini está, exatamente, se referindo aos políticos. O político 
deveria caminhar igualmente da forma que o Sr. João Galdini expôs no ano de 1.557. Gostaria 
que os senhores refletissem a partir desse momento. Devemos reiniciar os nossos trabalhos 
agindo, pensando e caminhando exatamente como o Sr. João Galdini expôs no ano de 1.557, 
ou seja, na época da revolução protestante no mundo. Enquanto aguardamos a assinatura dos 
pareceres, gostaria de aproveitar o presente momento, Sr. Antonio Orcini, em nome de todos 
os pares e o povo de Itapira, para dizer o quanto sentimos em relação ao falecimento da Sra. 
Joana. Particularmente, tenho uma história em relação a esse meio. No ano de 1.970 era 
funcionário da Rádio Clube de Itapira. Lembro-me que possuía um programa transmitido às 
12:00 de todo domingo chamado “Ouvinte, é você quem manda.” Acredito que o Sr. Betusca 
se lembra desse programa. Na época o Sr. João Orcini, juntamente com sua esposa Sra. Joana, 
passaram a fazer uso dos microfones da Rádio Clube por vários domingos no sentido de 



evangelizar o povo itapirense plantando uma linda estrutura de fé relacionada ao nosso Deus 
todo poderoso. Então, a família Orcini deve ser valorizada da melhor maneira possível. Com 
certeza, Toninho, aprendi a gostar de você há pouco tempo em função da política de nossa 
cidade. Sinto-me privilegiado em estar conformando ou, pelo menos, tentando confortar o seu 
coração em uma hora muito triste para vocês e nossa cidade. É muito triste porque perdemos 
uma figura extremamente importante para todos os itapirenses. Abro os microfones deste 
plenário para quem quiser fazer uso da palavra. Acredito que esse acontecimento entristeceu o 
nosso município neste final de semana.” Ato contínuo, o Sr. Presidente autoriza a todos que 
quiserem fazer uma homenagem à Sra. Joana Zara Orcini assim possam fazê-la sem tempo 
determinado. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “O referido acontecimento, Toninho, pegou-me de surpresa 
porque não somos vereadores a pouco tempo. Todas as vezes que acontecia um fato 
lamentável como esse os vereadores eram avisados. Vários vereadores não foram avisados. 
Lamento que não tenhamos sido avisados. Em minha opinião, momentos como esse a 
solidariedade nunca é demais. Mesmo pelas divergências políticas que possuímos, Toninho, 
cheguei e disse para suspenderem a sessão. Acredito que seria o mínimo que poderíamos 
fazer, levando em consideração a sua pessoa, a pessoa de seu irmão, de sua família e de sua 
mãe. Sei que sua mãe foi uma pessoa muito batalhadora. Então, gostaria de dizer que lamento 
por duas vezes, ou seja, lamento pelo fato que aconteceu com você e lamento por minha 
pessoa não ser comunicada para prestar solidariedade a sua família. Muito obrigada.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “É muito triste essa situação. 
A minha mãe era o alicerce de todos os integrantes de minha família. A nossa família sempre 
tomava como exemplo a minha mãe. Disse a mesma coisa quando perdi meu pai. Minha mãe 
sempre nos aconselhava em relação aos momentos difíceis de nossas vidas. Lembro-me que 
minha mãe dizia para criar juízo, pois ela não queria que minha pessoa disputasse mais 
nenhuma eleição. Enquanto não chegava a minha residência minha mãe não dormia. Sempre 
ligava para a minha mãe para avisá-la que tinha acabado de chegar a minha casa. Minha mãe 
sempre me perguntava se tudo havia ocorrido bem nos comícios. Dizia para ela que não havia 
nenhum tipo de discussão. Muitas vezes minha mãe me ligava dizendo que gostaria de me 
ver. Quando me deslocava a residência de minha mãe para tomar café, a mesma sempre 
colocava uma determinada quantia de dinheiro em meu bolso. Ela dizia o seguinte: “Isso é 
para você não ficar sem dinheiro. Esse dinheiro é para você tomar um café na rua quando 
sentir fome.” Fatos como esse que passamos durante nossas vidas nos abala muito. Gostaria 
de dizer que fiquei muito cansado, pois muitas pessoas vieram prestar-me condolências. O Dr. 
João Carlos me chamou e disse o seguinte: “Toninho, sua mãe partiu.” Fui a primeira pessoa 
em receber e passar a notícia a todos os meus irmãos. Fiquei ao lado de minha mãe desde o 
momento de sua partida. Na semana passada a minha mãe me disse uma coisa que está 
marcado em minha memória até os dias de hoje. Ela disse o seguinte: “Meu filho, acredito 
que estou indo embora. Não me deixe ficar com a boca aberta. Cuide de mim.” Eu disse o 
seguinte para ela: “Pode ficar tranqüila, mãe. Isso não vai acontecer.” Fiquei toda a noite com 
minha mãe. Quando o relógio marcava 7:00 horas da manhã chegou uma coroa de flores da 
Câmara Municipal. Pensei que todos os integrantes desta Casa tinham ciência do 
acontecimento. O Natanael ficou encarregado de marcar todos os nomes que prestaram 
condolências a família Orcini para futuramente podermos agradecê-los. Naquele momento 
não me veio a cabeça se as pessoas sabiam ou não do acontecimento, pois é muito difícil. 
Ontem o Sr. João Gonçalves me ligou para prestar-me condolência. Todos sabem que essa 
pessoa é um grande amigo meu. O Sr. João Gonçalves também não sabia do falecimento de 
minha mãe. Muitas pessoas me ligaram ontem e hoje, pois as mesmas também não sabiam 



desse fato. Gostaria de agradecer de coração, em nome de minha família, a todos que 
prestaram-me condolências. O nome de nossa família está nas mãos dos quatro filhos de 
minha mãe. Devemos ter união. Antigamente todos tomavam café na casa de minha mãe. 
Acredito que atualmente todos os meus irmão tomarão café em minha casa. Quando era cerca 
de 15:00 da tarde bateu-me um desespero, pois sempre me desloquei até a casa de minha mãe 
nesse horário para tomar café. É muito difícil sabermos que a nossa mãe não está mais 
presente. Não sei se a Rádio Clube está transmitindo a sessão de hoje a todos os ouvintes de 
nossa cidade, mas mesmo assim gostaria de agradecer toda a população de Itapira de um 
modo geral. Gostaria de agradecer as pessoas evangélicas e não evangélicas, pois muitas 
pessoas passaram pelo velório de minha mãe. O nobre vereador Mino me ligou chorando 
dizendo o seguinte: “Toninho, pelo amor de Deus.” Entendo o nobre vereador, pois há 
momentos muitos difíceis em nossas vidas. Esses dias atrás faleceu a Sra. Zago, mas não 
fiquei sabendo do referido acontecimento. Então, gostaria de dizer que entendo perfeitamente 
as pessoas que não puderam comparecer no velório de minha mãe. Em nenhum momento 
fiquei aborrecido com alguém. As palavras de alguns vereadores servem como um grande 
conforto ao meu coração. Podem ter certeza de que transmitirei as homenagens póstumas a 
todos meus irmãos. Minha mãe sempre foi batalhadora. Lembro-me que minha mãe lavava as 
roupas até 01:00 hora da manhã para colaborar com o orçamento da família. No passado as 
coisas eram muito difíceis. Minha mãe sempre se empenhou em disponibilizar uma boa 
educação a todos seus filhos. Muitas vezes ela dizia o seguinte: “Hoje, meu filho, tem ovo 
para você almoçar.” Todos esses fatos estão gravados em minha memória. Foi necessário 
alugarmos um caminhão para transportar todas as coroas que minha mãe ganhou. Uma prima 
que reside no município de Campinas disse o seguinte: “Toninho, não consigo acreditar o que 
vi na data de hoje. Como uma pessoa que vivia em uma fazenda chamada Sete de Abril pode 
receber tantas homenagens desse modo?” Minha prima chorou muito. Às vezes fico feliz em 
saber que minha mãe sempre foi querida. Minha mãe nunca fez nada de mal a ninguém, pois 
ela sempre ajudava o próximo. Quando eu e meu irmão chegávamos atrasados em nossa casa 
a minha mãe nos chamava na rua e dizia o seguinte: “Vocês chegaram atrasados. Preciso 
alimentar esse povo. A comida acabou. Não quero que vocês façam escândalo ou reclamem 
de alguma coisa.” Esse fato é a pura verdade. Com doze anos de idade fui varredor de rua da 
Prefeitura Municipal. Comecei a trabalhar com essa idade para ajudar no orçamento de casa. 
A maioria das pessoas que chegaram a conhecer a minha mãe sabem disso. O Paulinho 
também sabe disso. O meu amigo Hélio disse o seguinte: “Toninho, nunca mais me 
esquecerei de sua mãe, pois ela era como uma mãe para mim também. Sempre passava em 
sua casa quando saia do trabalho. Sua mãe sempre fazia macarronada para mim, pois ela sabia 
que eu gostava. Todos os domingos comia macarronada em sua casa.” Acredito que Deus 
disponibilizou muitos anos de vida para minha mãe. Procurei sempre rezar nos últimos dias 
de minha mãe. Sempre pedi ao nosso Deus para não deixá-la sofrer. Minha família sempre 
cuidou de minha mãe da melhor maneira possível. Toda manhã uma enfermeira se deslocava 
até a residência de minha mãe. Sempre procuramos fazer as coisas da melhor maneira 
possível. Gostaria de agradecer todos os vereadores pela entrega da coroa. Também gostaria 
de agradecer o presidente desta Casa pela entrega de uma coroa em nome da família Lowell. 
Fiquem tranqüilos, pois sei que se vocês soubessem desse acontecimento com certeza 
estariam presentes no velório. Podem ter certeza que jamais ficarei magoado com alguma 
coisa. Sabemos as dificuldades dos fatos. Concordo plenamente com vocês. Gostaria de 
agradecer a todos novamente por tudo que estão fazendo em nome da família Orcini. Fico 
muito feliz e agradecido. Deus abençoe a todos e muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de deixar bem claro que 



não gostaria de levar esse assunto à frente. Liguei para o vereador Toninho Orcini e pedi 
minhas desculpas. Gostaria de dizer, em nome de minha família, que realmente não podíamos 
estar presentes. O que aconteceu com você, nobre vereador, há pouco tempo aconteceu 
comigo, pois primeiramente perdi minha mãe e depois de oito meses perdi meu pai. Há um 
ditado que diz o seguinte: “Somente existe um grande homem quando o mesmo possui uma 
grande mulher.” Com certeza sua mãe e minha mãe foram desse modo. Meu pai somente 
conseguiu viver oito meses sem a presença de minha mãe. Com certeza quando minha mãe 
faleceu meu pai não possuía mais vontade de viver. Tenho certeza que sua mãe também , 
apesar de tudo, também não conseguiu viver por muito tempo sem a presença de seu pai. 
Então, gostaria de deixar os sentimentos de minha família, pois pessoalmente não possuímos 
nenhum tipo de divergência política. Deixo meus sinceros sentimentos a você, nobre vereador 
Toninho Orcini. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Em nome dos 
funcionários desta Casa gostaria de me desculpar com a família Orcini se caso houve algum 
tipo de problema em relação a comunicação. O Paulinho estava no município de São Paulo, 
onde recebeu a notícia por telefone. Fiquei sabendo do acontecimento somente no domingo de 
manhã. Acredito que ninguém pecaria, de forma proposital, em relação a esse fato. Houve a 
infelicidade de a Sra. Joana falecer em um final de semana, onde a maioria das pessoas não 
ficaram cientes. Acredito que não houve falha proposital. Acredito que estamos nesta Casa 
para trabalharmos da melhor maneira possível e de forma profissional. Gostaria de pedir 
desculpas, em nome dos funcionários desta Casa, se realmente houve algum tipo de falha. 
Acredito que o Sr. João Orcini está muito feliz com essa história, pois foi ao encontro de sua 
mãe. Muito obrigado.” Após manifestações de todos os vereadores demonstrando apoio ao 
edil Antonio Orcini devido ao falecimento de sua mãe, Sra. Joana Zara Orcini, o Colendo 
Plenário resolveu encerrar os trabalhos, mesmo que esse dispositivo não seja regimental, em 
homenagem póstuma à genitora do nobre vereador. Antes, porém, os vereadores aceitaram 
ler, discutir e votar o Projeto de Lei nº 103/2010 devido à urgência da aplicação da referida 
matéria. Isto feito, Sr. Presidente 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) PARECER nº. 150/2010.- Ao Projeto de Lei nº 103/2010. 
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 103/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.377.000,00" 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 03 de agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. 
Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 00103/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.377.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Antes de colocarmos em votação o referido 
projeto, gostaria de destacar a boa vontade do nosso grupo em mais uma vez provar que 
estamos nesta Casa para trabalhar. Jamais prejudicaremos qualquer situação que venha 
atrapalhar a administração municipal. Portanto, para que os senhores integrantes da imprensa, 
ouvintes da Rádio Clube de Itapira e os internautas que nos dão a felicidade de acompanhar os 



trabalhos desta Casa, está sendo aprovada por unanimidade a autorização de abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.377.000,00 de autoria do senhor prefeito 
municipal. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 103/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 
transcritos em sua íntegra). Considerando a decisão unânime do Plenário em encerrar os 
trabalhos do dia de hoje em homenagem póstuma à Sra. Joana Zara Orcini, 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. 


