
ATA DA 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 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. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, imprensa escrita e falada, 
boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do Sr. Luis Carlos Bueno Camargo, 
Sra. Floriza Pereira Prado e o Sr. Ailton Bueno de Camargo que se fazem presentes nesta 
Casa na data de hoje. Venho rapidamente à esta tribuna, nesse momento histórico de nossa 
cidade, senhor presidente, pois a transmissão via internet já é realidade nesta Casa. Acredito 
que esta Casa obteve um grande avanço. Com certeza todas as sessões chegarão aos lares da 
população itapirense, onde os internautas terão uma visão cristalina do que realmente 
acontece nas dependências desta Casa. Esperamos, senhor presidente, que sua iniciativa 
colabore com a democracia e realmente leve as informações a toda população de nossa 
cidade. Com isso as pessoas poderão fiscalizar, de forma competente, o que seus 
representantes estão fazendo em prol da cidade de Itapira. Na qualidade de presidente do 
Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) gostaria de dizer que recentemente lançamos 
uma campanha de prevenção as drogas em nossa cidade. A referida campanha possui o apoio 
da polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e da Secretaria de Educação. Estamos distribuindo 
muitos folhetos e cartazes nas escolas. A imprensa também está colaborando, através de 
inserções de informações nos jornais. Esperamos, de certa forma, levar uma determinada 
mensagem para o adolescente em relação as drogas. Tive acesso ao jornal Gazeta Itapirense, 
onde o mesmo trás um determinado título chamado “Itapira também possui sua cracolândia.” 
Infelizmente existe um barracão situado na Rua Mauro Simões, proximidade dos bairros da 
Penha do Rio do Peixe e Flávio Zacchi, que está abandonado. Não sei quais os verdadeiros 
fatores que colaboraram para o abandono do referido barracão. O fato é que o jornal trás uma 
triste realidade, onde muitas pessoas usam drogas, se prostituem, enfim, muitas coisas ruins 
acontecem no referido barracão. Esse fato veio a público, onde na referida matéria diz que o 
promotor André Luis Brandão está tomando providências. Na qualidade de presidente da 
Segurança de nosso município gostaria de dizer que redigi um ofício endereçado ao prefeito 
municipal alegando para o mesmo desenvolver gestões de prevenções junto aos 
departamentos competentes. Desse modo a referida prevenção colaborará para a eliminação 
da insegurança no referido local. Então, esperamos que possamos desenvolver alguma coisa 
que possa contribuir para a eliminação dessa situação. Muito obrigado e boa noite. “A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Senhoras e senhores, 
nobres vereadores, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que se fazem 
presentes nesta Casa na data de hoje. Gostaria de agradecer o nobre vereador Ferrarini por 
suas palavras de apoio. Também gostaria de agradecer o líder da bancada de situação, Sr. 
Mario da Fonseca, juntamente com o líder da oposição, Sr. Toninho Orcini, pela matéria 
publicada no jornal Tribuna de Itapira nesta terça-feira, onde diz respeito ao dia histórico de 
nossa Casa Legislativa. Passamos a transmitir as sessões dessa Casa via online. A referida 
transmissão poderá ser vista não somente nas imediações de nosso município e sim em 



qualquer parte do mundo. As pessoas poderão acompanhar, de forma cristalina, toda situação 
de debate, discussão, política, enfim, toda situação que envolve as sessões realizadas nas 
dependências desta Casa Legislativa. Acredito que é um grande avanço. Como presidente 
desta Casa, em modéstia parte, posso afirmar que estou orgulhoso em relação a esse fato. 
Outro ponto que gostaria de chamar a atenção dos senhores é em relação ao projeto de 
resolução 006/2010, de autoria da Mesa Diretora desta Casa, que cria no âmbito da Câmara 
Municipal o centro público de informática “Professor Harley Marella.” Caminhando por 
nossa região, como sempre fizemos, descobrimos várias Câmaras Municipais que 
disponibilizam essa situação privilegiada aos mais necessitados. Uma situação que me 
chamou atenção foi quando me desloquei até a Câmara Municipal do município de Matão, 
onde verifiquei que o projeto da área azul para as entidades não seria, de forma alguma, 
inconstitucional como foi alegado anteriormente. Ficamos surpresos quando chegamos até a 
referida Casa de Leis daquele município, acompanhados pelo presidente, constatando uma 
determinada sala de vidro com várias pessoas nos computadores. Aquilo me chamou muita a 
atenção. Cheguei até o ponto de brincar com o presidente daquela referida Casa de Leis 
dizendo o seguinte: “Nossa! Quantos funcionários esta Casa de Leis possui?” Cerca de dez 
microcomputadores estavam ocupados. A partir desse momento comecei a perceber que 
outras Casas Legislativas de nossa região estavam optando pelo mesmo fato, privilegiando, 
principalmente, os estudantes que, infelizmente, ainda não possuem microcomputadores em 
suas residências. Em época de pesquisas escolares muitos estudantes são obrigados a se 
dirigirem às Lan Houses, pagando um custo muito alto para somente acompanhar o progresso 
da atualização da vida estudantil junto às pesquisas via internet. O projeto 006/2010 volta a 
discussão na data de hoje. Solicito a análise mais empenhada dos senhores vereadores no 
sentido de aprovação, mesmo porque é um projeto que pleiteia, única e exclusivamente, a 
população itapirense. Acredito que possuímos condições físicas e administrativas para tal 
feito. A exemplo de outras Casas de Leis gostaria que a nossa Casa também viesse a 
disponibilizar esse privilégio a toda nossa população. Gostaria de disponibilizar um voto de 
repúdio em relação ao ocorrido durante a semana passada, onde o Fantástico demonstrou de 
forma muita clara. Esse fato me arrepiou, pois vários vereadores, assessores, como também o 
presidente da Câmara, estavam participando de um “curso” no município de Foz do Iguaçu, 
gastando, de forma irresponsável, o dinheiro do poder público. Possuímos o privilégio de 
bater no peito e dizer, em nome dos senhores, que esta Casa de Leis faz o inverso daquilo que 
pudemos constatar na reportagem do programa de televisão Fantástico. De certa forma nos 
atinge, porque o leitor brasileiro que constatou aquela reportagem acaba confundindo as 
situações, onde muitas vezes acreditam que todo político é igual. Na verdade existem políticos 
comprometidos com a população como também existem políticos descomprometidos e 
irresponsáveis. Portanto, fica registrado o meu voto de repúdio para esse tipo de gente que 
ilude a população por esse Brasil afora. Para finalizar gostaria de dizer que entrei em contato 
com alguns diretores do SESI, onde pude constatar que ainda não existe no departamento 
jurídico e engenharia a escritura de doação do terreno que futuramente abrigará, se Deus 
assim permitir, uma situação de Educação fantasticamente maravilhosa para a nossa cidade. 
Solicito ao nobre colega Mario da Fonseca que interfira, junto aos departamentos 
competentes, verificando e acelerando, se possível, a situação para que desse modo a nossa 
cidade possa ser beneficiada o mais rápido possível em relação a essa conquista. Desejo a 
todos uma boa noite. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, imprensa, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Venho à 
esta tribuna na data de hoje, pois na semana passada o Pequeno Expediente foi suspenso 



devido ao falecimento da Sra. Joana Zara Orcini. Gostaria de dizer algo não muito agradável. 
Recebi uma correspondência anônima. Como legislador e fiscalizador acredito que é muito 
importante de nossa parte verificar os verdadeiros fatos. É longe de meu juízo de que 
realmente esteja acontecendo algo, mas cabe a mim como legislador passar essa informação 
aos senhores vereadores, pois vocês também são fiscalizadores. Desse modo ficará informado 
ou esclarecido à essa pessoa de que realmente estamos nesta Casa para trabalhar seriamente. 
Seria muito covarde de minha parte fingir que nada aconteceu ou que o fato não chegou até a 
minha pessoa. Acredito que a população votou em nós para representá-la fielmente nesta 
Casa. Infelizmente essa situação acaba atingindo muitas pessoas, até mesmo pessoas que é de 
nossa confiança, mas gostaria de deixar claro que não faço juízo de nada, pois apenas estou 
executando a minha função como parlamentar, ou seja, que realmente a verdade possa vir à 
tona. Se realmente está acontecendo algo errado, acredito que devemos uma explicação a toda 
população. Tenho certeza que não foi somente uma pessoa que elaborou essa denúncia, pois 
acredito que essa informação veio de um seguimento. Acredito que outros vereadores também 
receberam essa denúncia, inclusive o Sr. Mauro Moreno. Gostaria de reproduzir o conteúdo 
da denúncia, mas primeiramente gostaria de deixar claro que não há nenhuma propriedade, 
pois ainda não foi investigado ou esclarecido esse fato. Acredito que o prefeito municipal e o 
Poder Executivo possuem obrigação de prestar informações. Desse modo a situação ficará 
clara para esse cidadão que encaminhou essa carta. A carta diz o seguinte: “Assunto: 
Improbidade administrativa. Prezado senhor, sou cidadão itapirense e pago meus impostos em 
dia. Trabalho como ambulante para sustentar a minha família. Estou indignado de constatar 
tanta coisa errada nesta administração pública que já não sabemos onde vai parar tanta 
safadeza e falcatrua. Veja a festa do rodeio, por exemplo. A Prefeitura Municipal 
disponibilizou para o Clube do Cavalo um valor de R$ 110.000,00, segundo os jornais 
publicados, sem nenhuma prestação de contas dessa referida verba. Talvez vossa senhoria não 
saiba, pois querem tampar os olhos do povo com a peneira. O Centro Agropecuário foi cedido 
ao Clube do Cavalo. Nas dependências do Centro Agropecuário o solo é público, ou seja, do 
município, mas o Clube do Cavalo se encarregou em vender para um senhor chamado Ivan. 
Desse modo o Sr. Ivan vendeu o referido espaço público para os comerciantes de outras 
cidades por um preço bem mais caro. Eu e outros ambulantes cidadãos itapirenses tentamos 
comprar um espaço para vender pastel, dentre outros produtos do gênero, no Recinto 
Agropecuário. Esse senhor chamado Ivan obteve a audácia de pedir ou cobrar a quantia de R$ 
5.000,00 pelo espaço. Esse dinheiro, que veio através de solo público, não deveria ir aos 
cofres públicos? Senão bastasse isso, ao lado esquerdo da Avenida Jacob Audi foi montado 
um estacionamento denominado “oficial”, que segundo boatos foi vendido todo o referido 
espaço, de posse da Prefeitura Municipal, a uma pessoa ou uma determinada empresa de outra 
cidade por R$ 20.000,00. O referido estacionamento cobrava R$ 10,00 por veículo. Acredito 
que tudo foi feito sem licitação ou permissão. Até a energia elétrica a Prefeitura Municipal se 
encarregou em pagar. Esses R$ 20.000,00 não foram direcionados aos cofres da administração 
pública. Na conta de quem está esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Pior é que 
ninguém se encarrega em prestar contas de quanto foi gasto nesta festa. Afinal, todo esse 
espaço é do município e não privado. Resta somente contarmos com a colaboração para 
desenvolvermos um trabalho de fiscalização. Quem sabe, futuramente, conseguiremos saber o 
que realmente passa em relação a essa situação. Estamos aguardando. Acredito que é uma 
falta de vergonha, pois certamente é improbidade administrativa, onde resultaria na cassação 
do prefeito. Não posso, infelizmente, me identificar, pois sofrerei represálias. Obrigado pela 
atenção. Tomem alguma providência, pelo amor de Deus. Assinado um cidadão itapirense 
cansado de constatar tanta injustiça.” Enfim, senhores, pode ser que a denúncia tenha 



fundamento ou não, mas o importante é que como legisladores devemos requerer do poder 
público informações para esclarecer os fatos. Infelizmente não tenho acesso se realmente 
houve ou não licitação. Não tenho nada contra a Festa do Peão ou o Clube do Cavalo. É 
apenas um requerimento que está sendo elaborado na data de hoje e será lido em plenário. 
Espero que os senhores votem favoráveis ao requerimento, pois acredito que é de interesse de 
todos saber se realmente há alguma coisa errada. Conto com a compreensão de todos. De 
forma alguma estou querendo insinuar alguma coisa. Não são as minhas palavras que estão 
escritas nesta carta e sim de uma cidadão itapirense que está tentando expor um fato. 
Devemos realmente prestar informações a toda população, pois é a nossa função nesta Casa 
Legislativa. Devemos ajudar a administração buscando verbas para o município. Possuímos 
um representante muito forte na esfera estadual que sempre nos ajuda quando é necessário. 
Não podemos desenvolver projetos que gerem despesas para o município, mas possuímos a 
função de fiscalizar. Como recebi essa denúncia seria muita omissão de minha parte não vir à 
esta tribuna e passar o conteúdo da carta. Tenho certeza que todos os vereadores votarão 
favoráveis ao requerimento para que desse modo tenhamos uma explicação clara. Muito 
obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, público 
presente, boa noite. Gostaria de falar em relação a uma indicação de minha autoria com 
referência ao bairro de Eleutério. O bairro encontra-se com todos os bueiros entupidos com 
água empossada, causando mau cheiro nas residências de muitos moradores dessa localidade. 
Não é somente isso. Atualmente constatamos que falam muito em relação a dengue, mas 
existem muitos criadouros na porta de vários moradores do Eleutério. Solicitei a limpeza dos 
referidos bueiros. Devemos cuidar da saúde de toda população. Existem fotos de alguns 
moradores tentando limpar os bueiros. As referidas fotos foram feitas pelo fotógrafo da 
Câmara Municipal. A enxurrada desce morro abaixo quando chove muito, sendo que a mesma 
também passa por dentro de uma escola. Com isso as galerias de água acabam ficando 
entupidas. Os cidadãos pagam seus impostos em dia, mas não estão sendo atendidos como 
realmente devem. Elaborei uma indicação relacionada à Rua Antonio Marangoni, pois essa 
via pública necessita de melhorias. Atualmente o número de moradores é muito grande nessa 
via pública. Também há ausência de redutores de velocidade, sendo que a presente via possui 
muitas crianças. É uma reivindicação elaborada pelo povo, haja vista que os moradores da 
presente via pagam em dia seu IPTU. É direito de o povo obter as referidas melhorias através 
do poder público. Gostaria de falar a respeito do veto ao projeto de minha autoria, onde o 
mesmo disciplina a distribuição de medicamentos a toda população. O projeto de minha 
autoria obteve quatro votos contra. Existe verba para a aquisição de medicamentos. Ninguém 
está criando um novo departamento, pois existe a farmácia situada no CAIS, dentre outras 
unidades básicas de saúde, onde as pessoas adquirem as medicações. Muitas pessoas que 
atualmente possuem convênio médico é em virtude de filhos trabalharem em empresas que 
disponibilizam esse fator. Então, as pessoas que adquirem receitas médicas expedidas por 
médicos particulares estão impedidas de retirar a medicação na rede pública. Em minha 
opinião, esse fato não é justo. A própria Constituição diz que todos são iguais perante a lei. O 
artigo 6º da Constituição diz que todos possuem direito a Educação, Saúde, Segurança, dentre 
outros fatores. Estou nesta Casa como representante do povo. Devemos legislar a favor de 
toda população e constatar quais são as necessidades da mesma. Não estou criando nada. No 
momento de todos pagarem seus impostos, todos pagam, mas no momento de retirar 
medicamentos na rede pública, ninguém pode. Muitas pessoas procuram a rede pública de 
Saúde, sendo que a mesma não consegue atender toda população. As pessoas que possuem 
receitas expedidas pela rede privada também possuem o direito de retirarem medicamentos na 



rede pública. Independente se algumas pessoas possuem um determinado poder aquisitivo 
melhor, as mesmas não devem ser deixadas de lado. A Constituição é muito clara em relação 
a esse fato. Como vereador estou representando a vontade de toda população. Por esse motivo 
que trabalho a favor do povo. Em relação ao projeto de minha autoria que diz respeito à 
permanência de guardas nos velórios de nosso município, o mesmo foi encaminhado ao 
Executivo. O Executivo não promulgou a referida lei, sendo que esta Casa de Leis se 
encarregou de promulgá-la. As pessoas, além de estarem em um momento difícil, estão 
expostas aos bandidos e delinqüentes. Estamos trabalhando seriamente para que as pessoas 
tenham segurança. Imaginem se uma determinada pessoa estiver velando um ente querido e a 
mesma for roubada. Então, acredito que o projeto vem atender as necessidades que o povo 
aclama. Sempre trabalhei de forma preventiva, mas quando falamos em Segurança, acredito 
que não devemos trabalhar através de estatísticas. Não devemos esperar acontecer alguma 
coisa para, desse modo, tomarmos algum tipo de providência. É melhor prevenir do que 
remediar. Devemos evitar que algumas pessoas que estão passando por um momento difícil 
passem por situações constrangedoras. Inúmeras pessoas reivindicaram a presença de guardas 
nas imediações dos velórios municipais. Gostaria de saudar a Patrícia e seus familiares pela 
honrosa presença nesta Casa, pois a mesma assumiu recentemente a presidência do Rotaract. 
É a primeira mulher que assume a presidência do Rotaract de Itapira. Fico muito feliz em 
saber que você estará à frente daquele clube. Acredito que o Rotaract possui integrantes 
jovens e que sempre estão trabalhando a favor dos menos favorecidos. É uma imensa 
satisfação poder ter elaborado um voto de congratulação destinado a Patrícia. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, nobres vereadores, público presente, representantes da imprensa, internautas, 
ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Antes de adentrar no assunto que me trás à esta tribuna, 
gostaria de abordar alguns assuntos que foram falados por vereadores que me antecederam. 
Primeiramente o vereador Cleber Borges trouxe à esta tribuna uma denúncia anônima sobre a 
questão do rodeio. Primeiramente, nobre vereador, acredito que denúncia anônima é muito 
complicado. Pelo o que me recordo, durante todo tempo que o nosso grupo esteve na 
oposição, fizemos muitas denúncias. Em nenhuma delas foram anônimas. Sempre houve 
alguém responsável em assinar as referidas denúncias. Por esse motivo elas foram levadas à 
frente, sendo que as mesmas estão sendo apuradas como muitas já foram. Então, possuo certo 
receio e certa reserva em relação às denúncias anônimas, ainda mais nos termos que foram 
escritos. O Clube do Cavalo detém a concessão do espaço durante o período da festa. Em 
troca o município pede uma determinada contra partida. Essa contra partida é relacionada aos 
dois dias de festas abertas ao público. Então, tudo o que acontece dentro do Recinto 
Agropecuário é responsabilidade do Clube do Cavalo. Vossa excelência elaborou um 
requerimento e gostaria de apurar a situação. Deve ser apurado o que realmente houve. 
Trouxe um assunto à esta tribuna, onde por coincidência também foi abordado. Esse assunto é 
baseado na questão da dengue. Tivemos no município uma forte epidemia no ano de 2.002. 
Naquela época houve muitas críticas relacionadas a forma de como o poder público cuidou da 
epidemia. Tentaram esconder dados para distorcer a realidade. Isso causou um prejuízo muito 
maior. Hoje estamos vivendo uma nova epidemia de dengue no município como no país. 
Permitam-me fazer uma breve leitura de um trecho do jornal O Estado de São Paulo que saiu 
no dia 16 de Julho de 2.010. É matéria de primeira página e outra de página inteira. “Mortes 
por dengue dobram no Brasil. De janeiro a 1º de Maio 321 pessoas morreram de dengue no 
Brasil. É 94,5% a mais do que o registrado no mesmo período de 2.009, onde possuímos 165 
pessoas. Somente em São Paulo houve 99 mortes. A letalidade alcança 5% dos casos, ou seja, 
cinco vezes mais do que o considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde. No 



Piauí e Amapá chega a 20%. Morte nessa doença deveria ser uma rara exceção, diz o 
epidemiologista Jarbas Barbosa.” Hoje o mesmo jornal trouxe outra matéria falando que em 
Roraima foi constatado o tipo de vírus quatro, que até então, é uma raridade. Por que vim 
abordar esse assunto hoje? Porque o problema da dengue não é um problema do prefeito, 
município, governador ou do presidente. O problema da dengue é de todos nós cidadãos que 
integram o município, Estado e país. É lógico que o município deve possuir seus programas e 
atividades, declarando os verdadeiros dados por pior que seja a referida epidemia, mas o 
principal responsável pela dengue somos nós. A dengue está relacionada a limpeza dos 
quintais das residências, calhas, enfim, onde acumula água. Não adianta vir à esta tribuna e 
dizer: “Olha, Itapira está cheia de casos de dengue pelo fato de que há muitos bueiros 
entupidos.” Não é por esse caminho. Pode haver esse tipo de problema, mas o problema 
maior, venho à esta tribuna para abordar esse assunto, é que a referida epidemia não está 
somente focada em Itapira. A epidemia do ano de 2.002 também não foi somente em Itapira. 
Sou leigo na área de Saúde, mas é um problema que envolve clima e quantidade de chuvas no 
inverno, dentre outros fatores. Em 2.002 a epidemia aconteceu em todo país. De repente a 
epidemia cessou-se, pois a população ficou em alerta com o fato. Com isso os casos foram 
diminuindo, onde houve, provavelmente, uma acomodação. Então, senhor presidente, nobres 
vereadores, venho à esta tribuna para dizer que até o presente momento a nossa cidade não 
registrou nenhuma morte por dengue. Segundo o que constatei no jornal O Estado de São 
Paulo o tipo de vírus 4 não demora para se alastrar pelas regiões. Gostaria de dizer que é 
nossa função esclarecer os fatos para a população e ajudar a equipe do município que 
desenvolve um trabalho competente relacionado ao combate da dengue. Devemos ficar alertas 
em relação a questão da dengue, pois em poucos meses sofreremos uma drástica mudança de 
temperatura. Provavelmente daqui a poucos meses constataremos casos novos. Não adianta 
esperarmos o poder público, como diz o nobre vereador Mino. Primeiramente devemos limpar 
os nossos quintais. Se algum dia, daqui a alguns anos, dissermos que toda a nossa sociedade, 
dotada de toda inteligência e tecnologia que possui, sofreu muitas mortes, seria um absurdo. É 
um absurdo que em pleno século 21 haja mortes de dengue. Então, gostaria de deixar 
registrado, através desta tribuna, que devemos tomar muito cuidado. Desse modo, futuramente 
não teremos muitos casos de dengue em nosso município. O nosso município sofreu uma 
epidemia no verão passado e não vamos esconder esse fato de ninguém. Acredito que a 
Prefeitura Municipal deve contratar mais pessoas e fazer mais frente em relação a esse fato, 
mas acredito que somente a Prefeitura Municipal tomando conta de toda situação não 
adiantará em nada, pois é preciso que a população faça sua parte. Todas as autoridades, não 
somente em nível municipal como nacional, afirmaram que o grande problema da dengue está 
dentro da casa de cada cidadão. Não sou eu quem está dizendo, pois sou leigo na área da 
Saúde. Quem está falando são várias autoridades encarregadas de tratar esse problema. Então, 
senhor presidente, gostaria que ficasse registrado nos anais desta Casa os cuidados que 
devemos possuir e a gravidade dessa situação. Fecho meu pronunciamento no Pequeno 
Expediente com uma frase dita em todas as campanhas relacionadas ao combate da dengue: 
“Morrer de dengue é o fim da picada.” Não podemos permitir que nossa sociedade, avançada 
e evoluída que é, continue a sofrer de algo tão banal e simples de ser erradicado. Muito 
obrigado.” A seguir, o senhor Presidente diz o seguinte: “Gostaria de parabenizar o nobre 
vereador, Sr. Mario da Fonseca, pelas palavras pronunciadas nesta tribuna relacionadas ao 
mal que afeta o nosso Brasil. Gostaria de agradecer a presença da Patrícia juntamente com 
seus familiares, em especial meu grande amigo das estradas, Sr. Jorge Nehme, pela presença. 
Gostaria de parabenizar a Patrícia por ser a primeira mulher a assumir o cargo da presidência 
do Rotaract. Também gostaria de agradecer a presença do Renato. Muito obrigado.” 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 24ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 13 de Julho de 2010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 03 de Agosto de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 
matérias constantes do Expediente. 3º) Ofício SG - DAO nº 0271/2010. Prestações de contas 
apresentadas pelas Agremiações e Blocos Carnavalescos/2010. Autoria. Prefeito Municipal. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 4º) Ofício CG.C.EBC nº 1018/2010. TC-000255/003/10 - 
TC-027411/026/09 - Exp: TC-035782/-26/09 - Ref. Contrato Irregular - Representações 
Procedimentos - Prefeitura Municipal de Itapira. Autoria. Tribunal de Contas Estado São 
Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Ofícios o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Vetos. 5º) Veto total ao Autógrafo nº 96/2010, ao Projeto de Lei nº 19/2010.- 
Em que disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Vetos o 
Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 6º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 008/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Institui o Código do Meio Ambiente do Município de 
Itapira e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 
Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 00106/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei n° 4.507/2009 que Institui 
o Código de Arborização Urbana do Município de Itapira, Estado de São Paulo, e dá outras 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei 
nº. 0107/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a concessão de ajuda de custo para a Festa de Nossa Senhora 
da Penha - Padroeira do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00108/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com a Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente - Guarda 
Mirim, visando ao repasse de recursos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00109/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a cessão de imóvel em 
comodato ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
Campinas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Projeto de Lei 
nº. 00110/2010.- Em que o Sr. Paulo Roberto Andrade submete à apreciação do Colendo 



Plenário propositura supra que Institui no âmbito do Município de Itapira o "Dia da Reforma 
Protestante". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Projeto de Lei 
nº. 00111/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Altera a Lei nº 2.904, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a 
inspeção sanitária dos produtos de origem animal, institui taxas e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Projeto de Lei nº. 
00112/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Desafeta área pública localizada no Conjunto Habitacional Flávio 
Zacchi. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Projetos Lei passamos o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 14º) PARECER nº. 
151/2010.- Ao Projeto de Lei nº 104/2010. A Comissão de Ética, que a este subscreve, 
reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o do Projeto de Lei nº 104/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que Denomina próprios municipais, após analisar o nome da Profª. 
Mariana do Carmo de Almeida Cintra e do Sr. Alcindo Gaparini, indicados respectivamente 
para a denominação da EMEB - Escola Municipal de Educação Básica que esta sendo 
construída em Barão Ataliba Nogueira e da Pista de Bicicross que esta sendo construída na 
Rua Fenízio Marchini, são de parecer favorável, pois tratam-se, de honrados cidadãos 
itapirense. Trata-se de iniciativa da mais justa e merecida para a história de vida de nossos 
queridos cidadãos, assim como para com seus honrados e dignos familiares. Pela apresentação 
do Projeto de Lei, pois. É este o parecer. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita do Primeiro 
Secretário a leitura do Parecer nº 152/2010. 15º) PARECER nº. 152/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 104/2010. 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 104/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que Denomina próprios municipais, após minuciosos estudos 
acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de natureza 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Outrossim, as Comissões apuraram que o nome da Sra. 
Mariana do Carmo de Almeida Cintra vem a ser corretamente Sra. Mariana do Carmo Borges 
de Almeida Cintra. Quanto ao mérito, 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 
10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) PARECER nº. 
153/2010.- Ao Projeto de Lei nº 105/2010. 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 0105/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a concessão de 
ajuda de custo para a 7ª Edição do evento em louvor à Bíblia", após minuciosos estudos 
acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de natureza 
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 10 de Agosto 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. 00146/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de 
pesar pelo falecimento da Sra. Keli Cristina Topan.. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00147/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Rogério Fabiano de Oliveira. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00148/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rubens 
Rossi. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00149/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Milton dos Santos Souza. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00150/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Diamantina Rottoli de Almeida. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Encarnação Peres de Oliveira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Suzana Alves Facioli. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00153/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nair Bueno de Morais. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Rodrigues de Souza. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. João Paulo Oliveira (Puruca). Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00156/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Amilton Luis Moraes. 
Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00157/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Heraldo Maria Martucci. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00158/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcilio Nicoletti. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00159/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Rapezan Schimidt. 



Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00160/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Joana Zara Orcini. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00161/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Paulo César da Silveira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00162/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Izaltina Modesto Molinari. 
Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 34º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00163/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Luis Antônio Pereira Job. Autoria. Mario da Fonseca. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00164/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aurea da Silva Oliveira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00165/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hamilton 
Aparecido Parise. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00166/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Faustino Filho. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00167/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Emilia Ilário. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00168/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Maria de Campos. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00169/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. José Benedito Venturini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00170/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Carlos Rossi. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00171/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Julio 
Granado. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto 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. 43º) Requerimento nº. 
00164/2010.- Voto de Congratulação com integrantes da Comissão Organizadora, festeiros e 
comunidade de Eleutério, pela brilhante realização da Festa de Sant`Ana e São Benedito 



Autoria. Carlos Alberto Sartori. Mauro Antônio Moreno DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 44º) Requerimento nº. 00165/2010.- Congratulação com os 
integrantes da Comissão Organizadora da Festa de São Cristóvão, extensivo aos moradores do 
bairro Jardim Camboriú. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 45º) Requerimento nº. 00166/2010.- Voto de Congratulação 
com todos organizadores e participantes do 2º encontro HD Contry Side. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 46º) 
Requerimento nº. 00167/2010.- Voto de Congratulação com os alunos e direção da escola 
Interativa pela brilhante posição obtida no Enem. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) Requerimento nº. 
00168/2010.- Voto de Congratulação com o departamento de esporte, em nome do seu 
responsável, Flávio Boretti, pela manutenção de Itapira na elite dos Jogos Regionais. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
48º) Requerimento nº. 00169/2010.- Voto de Congratulação com os organizadores da 13ª 
edição da Caminhada de Inverno. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 49º) Requerimento nº. 00170/2010.- Voto de 
Congratulação com os integrantes do Lar São Vicente pela brilhante realização de sua Festa 
Julina. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 50º) Requerimento nº. 00171/2010.- Congratulação com a 
direção e membros da Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério Missão Ensinai, 
pela realização dos eventos comemorativos ao 4º ano de fundação. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 51º) Requerimento 
nº. 00172/2010.- Voto de Congratulação com os organizadores e participantes da 
Comunidade Católica de São Benedito pela realização do 1º Festival de Música Sacra. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
52º) Requerimento nº. 00173/2010.- Voto de Congratulação com os organizadores do 
Brincando no Jardim Soares. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 53º) Requerimento nº. 00174/2010.- Voto de Congratulação 
com as Senhoras da Casa da Amizade pela realização da 43ª edição do Chá da Vovó. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
54º) Requerimento nº. 00175/2010.- Voto de Congratulação com a Comissão Organizadora e 
o Clube do Cavalo, pelo sucesso e brilhantismo da 33ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapira. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
55º) Requerimento nº. 00176/2010.- Congratulação com os integrantes da nova diretoria do 
Rotaract Club de Itapira, na pessoa da presidente, Patrícia Nehme. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 



aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 56º) Requerimento nº. 
00177/2010.- Congratulação com os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda 
Municipal e Defesa Civil, pelo trabalho de realizado no caso Rubens Rossi. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 57º) 
Requerimento nº. 00178/2010.- Oficiar à empresa Telefônica, solicitando instalação de 
telefone público na Rua Mário Cavenaghi. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 58º) Requerimento nº. 00179/2010.- 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 prestação de contas do Sr. 
Prefeito Municipal com relação da permissão do uso do espaço público do Centro 
Agropecuário ao Clube do Cavalo e de área pública usada como estacionamento de veículos 
durante a Festa do Peão, bem como da verba pública no valor de R$110.000,00, destinada 
para evento dentro da Festa do Peão. Autoria. Cleber Borges. Mauro Moreno 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 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 59º) Requerimento 
nº. 00180/2010.- Congratulação com o estudante Marcus Renan Lacerda Gueller, pela 
conclusão do curso de Medicina na Universidade Gama Filho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 60º) Requerimento nº. 
00181/2010.- Voto de Congratulação com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 
pela cerimônia de posse da nova diretoria. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 61º) Requerimento nº. 00182/2010.- Requer 
oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a 
construção de um ponto de ônibus, dotado de cobertura e bancos na Avenida Mario Covas, 
nas proximidades do número 300. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 62º) Requerimento nº. 00183/2010.- Oficiar à 
diretoria dos estabelecimentos bancários com agência em Itapira solicitando que os mesmos 
implantem bebedouros e sanitários nas agências para atender a população. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. 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 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 63º) Indicação nº. 00288/2010.- Sugere denominação de Achiles Avancini a um 
logradouro público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 64º) Indicação nº. 00289/2010.- Sugere 
denominação de Maria Julieta Caporali a um logradouro público municipal. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 65º) 
Indicação nº. 00290/2010.- Sugere denominação de Benedita Lauri de Oliveira a um 
logradouro público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 66º) Indicação nº. 00291/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar ao departamento competente a manutenção dos holofotes existentes na 



Praça GM Hérico Martins no Conjunto Habitacional José Secchi. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 67º) Indicação nº. 
00292/2010.- Sugere o asfaltamento do piso do estacionamento do Hospital Municipal. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
68º) Indicação nº. 00293/2010.- Sugere execução de obras de manutenção nas luminárias da 
Praça Riachuelo, região central. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 69º) Indicação nº. 00294/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar ao setor competente da Prefeitura que realize a manutenção das estradas 
rurais que ligam o bairro das Cotias à área urbana da cidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 70º) Indicação nº. 00295/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito estudo para instalação de obstáculos nas estradas do bairro 
Machadinho, Pires e Vicinal que liga Itapira a Mogi Mirim Autoria. Paulo Roberto Andrade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 71º) Indicação nº. 00296/2010.- 
Sugere execução de limpeza em terreno na rua Piauí defronte ao número 87. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 72º) 
Indicação nº. 00297/2010.- Indica ao Senhor Prefeito para que realize melhorias no prédio da 
administração do Cemitério da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 73º) Indicação nº. 00298/2010.- Sugere 
contratação de médico Cardiologista para atuar na Rede Básica de Saúde. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 74º) 
Indicação nº. 00299/2010.- Sugere melhorias na rua Antônio Marangoni em Barão de Ataliba 
Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 75º) Indicação nº. 00300/2010.- Sugere denominação de 
Alirio Arruda a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 76º) Indicação nº. 00301/2010.- 
Sugere realização de lavagem e limpeza em todos os bueiros de Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 77º) 
Indicação nº. 00302/2010.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na 
estradas rurais do bairro Brumado. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 78º) Indicação nº. 00303/2010.- Sugere gestões 
junto a CPFL objetivando instalação de um poste de iluminação na Rua São Caetano nas 
proximidades do número 214. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 79º) Indicação nº. 00304/2010.- Sugere melhorias na Rua 
Cirino Boretti que liga o bairro Della Rocha III ao Conjunto Habitacional Flávio Zacchi. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
- Ofícios: 80º) Ministério da Saúde Nº Ref. 669059; 672643; 672119; 730390; 729505; 
711812; 714664; 715432; 720887; 732942; 725153; 706639; 758763; 753857; 754808; 
742182; 760554; 741041; 736377/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$ 147.929,76. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 81º) Banco de Leite Humano: Convite para a realização do 
encontro “Mamando no Parque”, a realizar-se-á no dia 05 de Agosto de 2.010 nas imediações 
do Parque Juca Mulato. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 82º) Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL); Carta nº 051; 052/ DCNR destinadas ao Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Paulo Roberto Andrade, Prefeito Municipal, Sr. Antonio Hélio Nicolai e 
Presidente do S.A.A.E., Sr. Antonio Eduardo Boretti: Requerimento para que sejam 
incluídas na LOA (Lei Orçamentária Anual), conforme legislação vigente, informações e/ou 
valores apresentados decorrentes do consumo de energia elétrica no sentido de provisionar 
seus respectivos pagamentos. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 83º) Coordenação Geral de 
Execução Orçamentária e Financeira; Ofício Circular 
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 027: Transferência de recursos destinados à 
manutenção dos Serviços de Ação Continuada, conforme determinado pela lei 9.452/1997, no 
valor de R$ 33.284,80. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 84º) Donatti Elétrica e Hidráulica:  
Manifestação de agradecimento pela homenagem e título concedido à empresa. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 85º) Antônio Celidônio Ruette: Agradecimento pela 
manifestação de congratulação elaborada pelos nobres vereadores edis que compõem esta 
Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 86º) Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas 
relacionados a Educação no valor de R$ 13.173,32. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 87º) 
Delegacia Seccional de Polícia Doutor Fernando Feres Ragil; Ofício nº 331/2010-mjg.: 
Comunicado da nova posse da titularidade da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 88º) Câmara Municipal de Araraquara; Ofício Circular 
031/2010: Fiel cópia do Requerimento nº 357/2010 elaborado pela edilidade da Câmara 
Municipal de Araraquara. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 89º) Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo; ARTESP: Análise técnica relacionada ao trecho da Rodovia SP – 352. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 90º) Fórum Nacional de Secretários de habitação e 
Desenvolvimento Urbano: Cartilha de aprimoramento contínuo das políticas habitacional e 
de desenvolvimento urbano. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Agosto 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 Resolução nº 006/2010.- Cria no âmbito da Câmara Municipal o 



Centro Público de Informática Professor - HARLEY MARELLA. Autoria: Mesa da Câmara. 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, 
nobres vereadores, boa noite novamente. Estudei o projeto detalhadamente e cheguei a uma 
determinada conclusão de voto. Primeiramente gostaria de iniciar pelas partes mais simples e 
logo em seguida pelas partes mais complexas. A intenção da Mesa da Câmara é ótima, ou 
seja, criar um telecentro possibilitando o acesso à internet nas dependências da Câmara. A 
intenção de criar um telecentro para que estudantes usem a internet é muito boa. O município 
possui um telecentro localizado no Centro de Valorização do Trabalho situado na Rua Vitório 
Coppos. O referido telecentro possui dez microcomputadores adquiridos com recursos do 
Ministério das Comunicações. Há outros microcomputadores que são ministrados cursos de 
informática. Está para vir mais um telecentro do mesmo Ministério com as mesmas verbas 
que serão alocadas na escola Professor João Simões. Então, a intenção, senhor presidente, 
membros da Mesa, é excelente e louvável. No entanto, o aspecto legal em meu entender, não 
permite que a Câmara Municipal coloque em suas dependências o referido telecentro. Por que 
não pode? Porque todas as leis que integram a Constituição, Lei Orgânica, dentre outras, são 
expressas em dizer que é função do Poder Legislativo legislar, fiscalizar e representar. Não é a 
função do Poder Legislativo executar um projeto. O Poder Legislativo não pode criar um 
telecentro. O Poder Legislativo não pode, como quis um determinado presidente que já passou 
por aqui, contratar uma assistente social para fazer atendimento ao público. O Poder 
Legislativo não pode criar um gabinete dentário. O Poder Legislativo não pode comprar um 
determinado veículo para transportar as pessoas até os Hospitais Municipais situados em 
outras cidades. Não é função do Poder Legislativo. “Ora, mais é uma lei. Vamos passar por 
cima da lei para que, desse modo, possamos atingir o bem do povo.” A partir desse momento 
é que começo a ficar com medo, ou seja, quando desrespeitam a lei. Então, com base nesses 
argumentos, senhor presidente, entendo que não é viável ou possível esta Casa de Leis criar 
um telecentro. Solicitei um parecer, mas infelizmente o referido parecer não veio. Não sei 
como o Tribunal de Contas entende a matéria. Acredito que seria pertinente fazermos uma 
consulta no Tribunal de Contas do Estado. Entendo, além de não ser possível a Câmara 
Municipal criar um telecentro em suas dependências, que não se cria um telecentro através de 
Projeto de Resolução. Trago à esta tribuna artigos de nosso Regimento Interno onde dizem 
para o que serve um Projeto de Resolução. O Regimento Interno em seu artigo 12º, inciso 1º 
diz o seguinte: “Compete a Mesa, dentre outras atribuições, apresentar projetos de resolução 
dispondo sobre vencimentos e cargos dos serviços da Câmara Municipal.” Vejam que o 
Regimento Interno não é expresso. A partir desse momento gostaria de ir mais adiante. O 
artigo 85º do mesmo Regimento Interno diz o seguinte: “Projeto de resolução é a proposição 
destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara Municipal de natureza político 
administrativa e versará sobre sua secretaria administrativa, a Mesa e os vereadores.” Tudo 
bem, pois podem interpretar de outra maneira, mas o Regimento Interno não é expresso ao 
destinar as funções do projeto de resolução. Então, volto a frisar que a intenção é nobre e boa, 
mas não é legal. Alguns vereadores afirmaram que a Câmara Municipal de Matão possui um 
telecentro. Muito bem, mas não sei se o Tribunal de Contas já editou. Entendo, senhor 
presidente, nobres vereadores, que não é função do Poder Legislativo. O artigo segundo do 
projeto abre o uso do telecentro aos estudantes da rede pública de ensino para que desse modo 
possam usufruir deste bem. Como que fica o estudante da escola particular que é bolsista e 
que possui uma condição econômico financeira parecida com a de um aluno de escola 
pública? Está ausente no projeto. Então, acredito que o projeto seria passível de emenda. 
Senhor presidente, vejo e repito novamente que a intenção é boa e nobre, mas entendo que a 
lei deve imperar, nortear e pautar em nossa conduta. A lei não permite esse tipo de projeto 



nesta Casa. Se vier um parecer do Tribunal de Contas dizendo que é viável, voto favorável, 
mas hoje do modo que se encontra o referido projeto, voto contra. Sugiro que ao invés de 
criarmos o referido telecentro nas dependências da Câmara Municipal, se destine a referida 
verba para a Prefeitura Municipal, onde a mesma se encarregará em criar com o mesmo nome 
do homenageado em outra dependência. Não tenho nada contra o homenageado. Até o nome 
do homenageado foi excelente. Acredito que foi uma justíssima homenagem destinada ao 
Professor Harley Marella. A intenção é nobre, mas vejo dois pontos, senhor presidente, 
principalmente o ponto que não é competência do Poder Legislativo executar a referida 
matéria. Acredito que esse ponto é de alçada do Poder Executivo. Se aprovarmos essa 
situação, conseqüentemente estaremos quebrando o preceito da separação dos poderes, onde o 
Executivo executa, o Legislativo legisla, fiscaliza e representa e o Judiciário julga. Entendo 
que não podemos desrespeitar este princípio e estas normas, sobre pena de se abrir um enorme 
precedente nesta Casa e no Legislativo de nosso município. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  
“Gostaria de fazer as minhas palavras uma frase do nobre colega Décio da Rocha Carvalho. O 
senhor fala muito bem, nobre vereador. É um excelente discurso. De boas intenções o inferno 
está cheio. Acredito que não estamos nesta Casa somente para boas intenções. Para que todas 
as pessoas entendam, de forma competente, esta boa intenção e excelente idéia, senhor Mario 
da Fonseca, gostaria de dizer que da mesma forma que um dia vocês criticaram a zona azul 
alegando que era inconstitucional, posso dizer que é ironia do destino. Fui até o município de 
Matão, juntamente com meu diretor jurídico e assessor de imprensa, comprovar que a zona 
azul é constitucional. Graças a Deus a situação da zona azul está sendo regulamentada. Não 
estamos nesta Casa para brincadeiras. Jamais elaboraria um projeto que conotasse 
inconstitucionalidade. Esse projeto é muito inteligente e competente, pois o mesmo 
privilegiará os alunos da escola pública, tanto municipal como estadual que não possuem 
acesso gratuito à internet. Muitos alunos da rede pública são prejudicados em suas pesquisas 
escolares. Gostaria de pedir à minha bancada para que a mesma vote favorável ao projeto de 
resolução. Gostaria de sugerir, nobre vereador, para que o Executivo siga o exemplo desta 
Casa e instale outras situações que venham a beneficiar a população de Itapira. O que é bom 
deve ser copiado, melhorado e executado. Fui in loco ao município de Matão para constatar os 
fatos. Gostaria de dizer, nobre vereador, que ao término desta sessão entrarei na internet para 
constatar que não é somente a Prefeitura Municipal de Matão que disponibiliza essa condição 
para a população. Antes de chegar à esta Casa de Leis estive conversando com o Sr. Mario 
Ancona, nosso colega presidente da Câmara Municipal de Amparo. Disse ao mesmo que 
estou à frente da Câmara Municipal de Itapira há somente um ano e meio, mas até ao final de 
meu mandato como presidente gostaria de instalar cerca de dez máquinas para ficarem à 
disposição da população. O caso de Matão inspirou-me para elaborar o referido projeto. Já 
que possuímos condições financeiras, acredito que não custará absolutamente nada para a 
Câmara Municipal. Como presidente devo administrar toda verba desta Casa. Em minha 
opinião, posso afirmar que não gastamos a verba desta Casa e sim investimos a mesma. Não 
estamos investindo somente em equipamentos e sim melhorando a educação dos jovens que 
compõem a rede pública de ensino de nosso município. Antes de vir à esta tribuna para 
discutir em relação ao projeto tive o cuidado de entrar em contato com a Câmara de Matão. 
Esta lei foi aprovada por unanimidade no município de Matão. O projeto de lei foi analisado 
pelo Tribunal de Contas local, onde o mesmo aprovou a situação. Em minha concepção 
acredito que seria um absurdo não investir para a melhoria de nosso povo. É melhor do que 
vermos a reportagem exibida no programa de televisão Fantástico, onde alguns vereadores 
estão esbanjando dinheiro público com cursos que não existem. Gostaria de parabenizar os 



dez vereadores, pois nunca fizemos esse tipo de coisa. Posso afirmar que não gastamos 
nenhum dinheiro relacionado à cursos. Aliás, esta presidência quase que não usa seu carro 
oficial, pois gosto de usar o meu carro particular. Portanto, somente estão querendo votar 
contra o projeto porque a idéia foi elaborada pela oposição. Nesse momento, nobre colega, 
gostaria de repetir uma frase que diz o seguinte: “Para nós não existe oposição e sim situação 
em prol de nosso povo, comunidade e de nossa querida Itapira.” Portanto, é um projeto legal 
que beneficiará os alunos que não possuem acesso gratuito à internet. Somos responsáveis em 
trabalhar e defender o nosso povo. É isso que fazemos diuturnamente. Sairei desta Casa com 
um grande orgulho de ter feito dela uma das mais modernas e econômicas do Brasil. Acredito 
que soubemos administrar, de forma competente, a verba destinada à investimentos. Para 
encerrar gostaria de falar sobre uma situação que coincide com a informática. Infelizmente 
algumas pessoas não estão conseguindo acessar o nosso site, mas graças a Deus a Rádio 
Clube de Itapira se faz presente no plenário desta Casa de Leis para transmitir a presente 
sessão à toda população. Por favor, votem favoráveis ao projeto de resolução, pois o mesmo é 
legal e constitucional. Devemos seguir o exemplo do município de Matão. Se o projeto de 
resolução de autoria da Mesa da Câmara Municipal for ilegal, podem ter certeza de que 
retirarei o mesmo. Serei a primeira pessoa em retirar o presente projeto de resolução. Acredito 
que ninguém está nesta Casa para brincadeiras. Não darei a minha cara para baterem, pois se 
o projeto de resolução realmente for inconstitucional as conseqüências cairão sobre minhas 
costas. Jamais, nobre colega Mario da Fonseca, elaboraria um fato ilegal dentro de minha 
gestão, mesmo porque não é de meu feitio fazer esse tipo de coisa. Boa noite senhoras e 
senhores e espero que o projeto de resolução seja aprovado por unanimidade. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, imprensa, funcionários desta 
Casa. Ouvi atentamente as palavras do nobre vereador Mario da Fonseca, dentre outros. É um 
projeto maravilhoso que beneficiará a população, mas acredito que o nobre vereador Mario da 
Fonseca está correto. Vossa excelência disse que se caso futuramente o projeto seja definido 
como inconstitucional, você se encarregará de retirá-lo. Em meu entender, acredito que é o 
caminho errado, pois estamos muito perto de aprovarmos um projeto sem a certeza se o 
mesmo beneficiará a população itapirense. No passado tive um problema relacionado com 
uma guia de um determinado vereador que foi até o município de São Paulo. Deu o que fazer 
para provar e retirar essa situação de minhas contas quando foram analisadas. Podemos 
constatar que é maravilhoso o que o presidente está fazendo. Acredito que é uma iniciativa 
elaborada por uma pessoa que possui muito conhecimento empresarial. Acredito que cada 
pessoa que passa por esta Casa deixa um pouco do exemplo de cada uma. Nunca fui uma 
pessoa que sempre optou pela tecnologia. Acredito que não seria a minha forma de viver. 
Quanto mais plantamos flores no jardim, maior é o cuidado que devemos possuir em relação 
ao mesmo. Atualmente posso afirmar que tudo está sob controle. Acredito que não ficará 
barato a aquisição de todos os equipamentos necessários para a construção do referido 
laboratório de informática. Acredito que um parecer seria fundamental antes de aprovarmos o 
referido projeto. Vossa excelência estará deixando a presidência há cerca de 90 ou 100 dias. 
De repente estaremos deixando uma seqüela para o próximo presidente. Acredito que a 
elaboração de um parecer colaboraria para que todos os vereadores votem conscientes e 
tranqüilos. Pelo o que vossa excelência afirmou o responsável em analisar o projeto foi o 
Tribunal de Contas local. Quando fui a uma convenção no município de Amparo perguntei o 
seguinte para o presidente da Assembléia: “Por que quando um determinado funcionário da 
Câmara erra em algum item relacionado as economias ou na parte administrativa da Câmara, 
o presidente acaba assumindo o erro?” O presidente me respondeu o seguinte: “Vossa 



excelência é o ordenador e o funcionário está trabalhando nas dependências da Câmara 
somente pelo fato de que o senhor autorizou. Desse modo o senhor será responsável pelos 
fatos.” Apenas um erro pode acarretar em multa, suspensão de candidatura, dentre outros 
fatores. Não sei se alguém pensou que estaremos abrindo uma exceção para que jovens 
venham à esta Casa para usufruir dos equipamentos. Qual seria a ramificação que esse fato 
pode trazer? E se outros setores de nossa sociedade afirmarem o seguinte: “Por que para eles 
sim e para nós não?” Essa situação seria a minha maior preocupação. Não sou contra o projeto 
de forma alguma. Esse prédio não é nosso. Surgiu-se uma idéia de unirmos forças para a 
Câmara Municipal de Itapira ter uma sede própria muito maior do que a atual. A atual 
estrutura da Câmara Municipal não é a realidade de nossa cidade. Fui até o município de 
Pedreira, onde constatei que construíram uma Casa de Leis maravilhosa. Acredito que seria o 
caminho correto para conseguirmos um espaço maior. Como conviveremos nesse espaço 
restrito de uma forma que o presente projeto retirará toda a privacidade dos vereadores? Isso 
não é uma crítica e sim uma pergunta que ninguém questionou através desta tribuna. Acredito 
que abriremos um precedente muito grande nesta Casa, senhor presidente. Caso futuramente 
outro setor que integra nossa sociedade requisitar cerca de dez computadores, como 
resolveremos a situação? Se for constitucional para um, acredito que também é constitucional 
para todos. Não será uma Casa de Leis aberta para somente cerca de seis mil pessoas e sim 
para 75 mil habitantes. Em meu ponto de vista, acredito que estamos dando um passo a mais 
do que o necessário. Acredito que deveríamos conter em nossas mãos um parecer elaborado 
pelo Tribunal de Contas em relação a esse assunto. Acredito que futuramente teremos algum 
problema relacionado a essa questão. Não tenha certeza de quantos habitantes possui o 
município de Matão... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Na época 
que fui pesquisar alguns fatos em relação a área azul procurei uma cidade às alturas de nosso 
município em todos os sentidos. Então, o município de Matão possui a mesma quantidade de 
habitantes e vereadores em relação a nossa cidade... Continuando o orador: Estou citando 
esses fatores porque não sabemos qual é a arrecadação do município de Matão. Acredito que 
estaremos aumentando um gasto muito grande em nossa Casa de Leis. A minha sugestão, 
longe de qualquer colocação política, seria que quem esperou até o presente momento, 
esperaria mais sete dias. O nobre vereador Mario da Fonseca disse que se o projeto conter um 
parecer do Tribunal de Contas votará favorável. Tenho certeza que a Sônia e o Ferrarini 
também votarão favoráveis ao projeto se o mesmo conter um parecer. Não quero criar 
polêmica em torno das situações políticas. Em minha opinião, o projeto é maravilhoso, pois 
incentivará os cidadãos de nossa cidade. Vossa excelência sabe que os fatores não são 
aprovados por toda a sociedade. Gostaria de parabenizar o presidente desta Casa por elaborar 
uma pesquisa em relação ao projeto de resolução. Acredito que estamos perto da aprovação 
por unanimidade. Então, acredito que o projeto não deveria ser empurrado da maneira que 
está sendo. Se o parecer for elaborado até a próxima semana, acredito que o projeto será 
aprovado por unanimidade. Acredito que não deveríamos discutir, pois se o parecer for 
elaborado todos obterão ciência de que o presente projeto é bom... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Primeiramente gostaria de dizer que não haverá 
nenhum tipo de gasto em cima da operação. Antes de tomar alguma atitude tive o cuidado de 
elaborar uma determinada consulta com os funcionários desta Casa. Perguntei para o Osmar e 
o Rodrigo se me ajudariam a administrar o referido projeto. Acredito que usaríamos as 
dependências ociosas desta Casa... Continuando o orador: Gostaria de pedir um adiamento 
de sete dias para que o parecer seja elaborado. Acredito que o parecer disponibilizará uma 
transparência mais confiável. O projeto é maravilhoso, mas possuo algumas preocupações. 
Acredito que criaremos um precedente para o próximo presidente encarregado em administrar 



esta Casa de Leis. Pode ser que venha um determinado auditor esse ano e aprove essa 
situação. Pode ser que no ano que vem também possa vir outro auditor e não aprove essa 
situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Requisitaram vista e 
agora um adiamento? Acontecerá igualmente ao projeto da ETEC, pois se o mesmo fosse 
aprovado em tempo hábil a escola estaria em pleno funcionamento... Continuando o orador: 
Como fui presidente desta Casa sei o que pode acontecer no futuro, pois acredito que 
futuramente as contas do próximo presidente poderá ser reprovada. Então, a elaboração de um 
parecer seria fatal, onde todos os vereadores poderiam votar o projeto por unanimidade. Não 
devemos discutir em relação a esse assunto. Não gostaria de pressionar ninguém, pois estou 
somente requisitando um adiamento de sete dias. O meu voto não será favorável ao projeto, 
pois o mesmo não contém nenhum tipo de parecer. Gostaria de deixar bem claro que a minha 
opinião não é baseada em situações políticas. Muito obrigado... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Prefiro correr o risco de que não fazer. Portanto, se 
futuramente o Tribunal de Contas alegar que o presidente estava errado, os responsáveis 
poderão impugnar as minhas contas. Continuo pedindo para que os presentes vereadores 
votem favoráveis ao projeto. Muito Obrigado.” 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. Quando cheguei à 
esta Casa de Leis na data de hoje fui conversar com o Elias, Assessor Jurídico, em relação ao 
projeto de minha autoria, onde cria o Conselho Fórum 21 para discutir ações que beneficiem o 
Meio Ambiente. O prazo expirou, pois o presente projeto está há muito tempo nas comissões. 
Até o presente momento as comissões não exararam nenhum parecer. Estive pensando em 
chamar o projeto na Ordem do Dia de hoje, mas passaram-me algumas informações, onde 
alguns vereadores gostariam de um parecer para constatar se o projeto realmente é 
constitucional. Acatei de plano a solicitação, pois acredito que futuramente ficaremos mais 
confiáveis em votar a presente matéria. Então, gostaria de voltar a frisar que a iniciativa do 
presidente Paulo Andrade é sublime. É muito importante elaborarmos iniciativas que 
beneficiem toda população. Conheço o Paulo Andrade e posso afirmar que o mesmo é uma 
excelente pessoa. Tenho certeza que, através de sua ONG, o presidente desta Casa também 
teria essa mesma iniciativa de construir um laboratório de informática, mas como esse assunto 
é pertinente à Câmara Municipal gostaria de sugerir que é necessário a elaboração de um 
parecer. Caso o parecer seja favorável, em minha opinião, esse caso seria acatado de maneira 
unânime por este plenário. Tenho certeza que vossa excelência pode esperar mais um pouco. 
É muito importante a elaboração de um parecer, pois sem o mesmo as discussões ficarão cada 
vez mais longas. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Senhor presidente, senhores vereadores, 
funcionários desta Casa, imprensa, público presente, boa noite. Respeito sua pessoa, Paulo, 
mas acredito que as coisas devem ficar mais claras nesta Casa. Não vamos salientar que quem 
vota contra o projeto também é contra a população. Não é nada disso. Cada um defende 
essencialmente aquilo que acredita. Com todo respeito que possua a vossa excelência, gostaria 
de dizer que é o terceiro mandato que estou nesta Casa. Essa Casa, em todos os momentos em 
que estava presente, sempre foi enxuta em relação aos seus gastos. Votarei contra o projeto e 
gostaria de elencar os motivos. Primeiro gostaria de dizer que não conheço o Regimento 
Interno da Câmara de Matão. Não sei se o Regimento Interno da Câmara de Matão prevê que 
possa ter esse tipo de gasto ou investimento como queiram nomear. Em minha opinião, faz o 
caminho inverso quando o Paulo afirma que se houver um parecer contrário será o primeiro 
em retirar o projeto. Acredito que primeiramente é necessário a elaboração de um parecer para 
que futuramente possamos votar o projeto, mas o presidente desta Casa, me perdoe, colocou o 



carro na frente dos bois. É um equívoco quando vossa excelência afirma, Paulo, que você será 
penalizado. Quem votar e aprovar o projeto, sendo que futuramente o Tribunal de Contas 
poderá dizer que não é legal, todos os vereadores serão responsáveis. O Elias sabe disso, pois 
aconteceu a mesma coisa com o projeto relacionado a Estrela. O senhor falou que o 
laboratório será instalado na parte superior desta Casa em locais ociosos. Gostaria de saber 
quais os locais ociosos que a parte superior desta Casa possui. A parte superior desta Casa não 
possui salas para todos os vereadores. A bancada de sustentação ao prefeito somente possui 
uma sala localizada no fundo desta Casa. Não vejo urgência como o presidente afirma, pois 
me passa a impressão que os primeiros computadores a aparecerem em nosso município 
foram nesta Casa. Muitos locais de nosso município são dotados de computadores. Esta Casa 
é pública. Portanto, a mesma é aberta ao público. O projeto se mostra inconstitucional, pois o 
mesmo delimita quem poderia usufruir desse benefício. O nobre vereador Mario falou em 
relação ao bolsista. Gostaria de dizer que falo em nome de qualquer pessoa, ou seja, em 
qualquer estudante. O estudante ou trabalhador que obter uma pane em seu computador 
possui o direito de usufruir do mesmo nas dependências desta Casa. Desculpe-me mais uma 
vez, Paulo, mas existem fatos que não posso ficar calada. Você afirmou que possui o apoio 
dos funcionários. É lógico que você possuiu apoio, pois você é o presidente desta Casa. O 
poder diretivo desta Casa é seu e os funcionários devem obedecê-lo. Fiquei chateada quando 
você chamou a atenção dos funcionários em relação de a internet não dar conta dos acessos 
pelos internautas. Acredito que isso não é culpa dos funcionários e sim de um sistema de 
telefonia que cumpre muito mal os serviços de internet. Empresa competente relacionada aos 
serviços de internet está muito difícil. Não sou contra a população ou internet gratuita 
disponibilizada por esta Casa, mas não assumo esse ônus somente pelo fato de que entendo 
que foi um trabalho ao revés, ou seja, faz primeiramente para futuramente constatar se é legal 
ou não. Não concordo com isso e entendo que não possuímos espaço suficiente nesta Casa. 
Entendo mais ainda que assoberbará os funcionários desta Casa. Por fim, gostaria de dizer que 
não conheço o Regimento Interno e a Lei Orgânica do município de Matão. Não sei se o 
senhor teve o cuidado de analisar se tais fatores permitem esse tipo de serviço. O nobre 
vereador Mario mostrou com clareza que o nosso Regimento Interno e Lei Orgânica não 
permitem esse tipo de serviço em nossa cidade. Entendo que o serviço deve ser estendido para 
toda população, especialmente um serviço fornecido pelo poder público. Então, é rechaço, de 
forma veemente, a idéia de que por votar contra, sou contra. Gostaria de dizer que não sou 
contra o projeto. Seria favorável se as coisas tivessem sido feitas com tranqüilidade e 
embasamento. O meu partido conseguiu mais de R$ 4.000.000,00 em investimentos. Uma 
vereadora e um partido responsáveis em trazer para seu município mais de R$ 4.000.000,00, 
em hipótese alguma, quer o mal de sua cidade. É muito pelo contrário, pois quero muito bem 
o meu município. Gostaria que as coisas fossem feitas adequadamente, pois a emenda poderá 
ficar pior que o soneto, ou seja, com a implantação desse serviço nesta Casa, o Tribunal de 
Contas poderá futuramente impugnar a situação. O que acontecerá a partir desse momento? 
Com certeza ficará pior a emenda do que o soneto, pois não resolveremos o problema. 
Perdoem-me, mas acredito que dez computadores não resolveriam o problema de quem não 
possui acesso gratuito a internet. Tudo bem, pois é melhor pouco do que nada. Pior ainda é 
começar a prestar um determinado serviço e futuramente ser retirado por ilegalidade. Então, 
como esta Casa é um lugar para debatermos e votarmos com responsabilidade, gostaria de 
dizer que votarei contra, pois não há nenhum embasamento jurídico que me permita ter 
clareza de que esse projeto de autoria da Mesa da Câmara é legal. Portanto, volto a frisar que 
não devemos ficar discutindo de quem é favorável ou contra o projeto. Acredito que ninguém 
é contra nesta Casa. Somente um débil mental ficará contra a população de Itapira. Devemos 



ter consciência do que fazemos e votamos. Lá fora o povo aguarda uma resposta. Fico muito 
tranqüila quando afirmo que votarei contrário ao projeto de resolução pelos motivos que 
elenquei, dentre outros fatores que alguns vereadores disseram. Lamentavelmente parece-me 
que votaremos alguma coisa sem que tenhamos uma perfeita visão da situação. Gostaria de 
deixar bem claro que não faço esse tipo de coisa. Pedi vistas do projeto justamente para 
constatar se o mesmo possui alguma ilegalidade. Ninguém pede vistas de um determinado 
projeto para atrapalhar o trâmite de toda situação. Você sabe muito bem, Paulo, que a questão 
da ETEC não foi problema nosso, pois os dez vereadores que integram esta Casa foram até o 
município de São Paulo. Então, gostaria de dizer que é direito do vereador pedir vista e 
adiamento de uma determinada matéria. É lamentável, Luis Henrique Ferrarini, que tenhamos 
dois pesos e duas medidas. Como o projeto envolve a questão do dinheiro público, acredito 
que o mesmo deve possuir um parecer. Como são dois pesos e duas medidas prefiro a 
coerência de seguir em frente. Por esse motivo, Paulo, o meu voto é contra o projeto, ainda 
que em seu bojo possua uma boa intenção. Acredito que sua base não é constitucional. Prefiro 
optar pela legalidade, mesmo porque sou uma operadora do Direito. Muito obrigada.” A 
seguir, o Presidente diz o seguinte: “Somente para efeito de esclarecimento, nobre colega, 
gostaria de dizer que o projeto de autoria do nobre vereador, que salienta sobre a questão de 
distribuição de medicamentos, vocês afirmaram que é impossível doar os medicamentos para 
toda população de Itapira, de forma geral. Em relação ao projeto que estamos discutindo, 
somente pelo fato de sermos responsáveis pela idéia, também afirmam que é errado. É 
somente isso que gostaria de dizer.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. 
Afirmei em uma entrevista que haveria discussão em relação a esse projeto, pois as idéias são 
diferentes. Acredito que o nível da discussão melhorou. O Tribunal de Contas aprovou muitos 
fatores em outros municípios, mas a situação de minha autoria não aprovou. O Mino disse que 
se um determinado auditor rejeitar e outro aprovar as contas, conseqüentemente possuiremos 
argumentos para nos defender. A defesa se faz em torno da seguinte questão: Por que 
aprovaram o primeiro ano e o segundo não? O presidente desta Casa é um homem 
responsável. Não quer dizer que se o projeto for aprovado hoje, os processos se iniciarão 
amanhã. Daqui cerca de 4 meses o atual presidente não responderá pelo seu cargo. O próximo 
presidente poderá avaliar se o projeto é bom ou não. Acredito que cada presidente possui uma 
idéia diferente. Quando fizemos a Constituinte Municipal no ano de 1.989 comprei duas 
máquinas elétricas. Todo o pessoal da Prefeitura Municipal veio nesta Casa analisar a 
máquina. Comprei a máquina para que os vereadores pudessem trabalhar de forma melhor. 
Atualmente a questão é a internet. Muitos lugares de nossa cidade estão disponibilizando essa 
oportunidade aos jovens. A igreja também está comprando muitos fatores que beneficiam o 
aprendizado dos jovens. É natural essa questão, pois não falam em outra questão a não ser o 
computador. Então, gostaria de dizer que votarei favorável ao projeto em virtude de possuir 
todo respeito, capacidade, honestidade, dentre outros fatores, a pessoa do presidente desta 
Casa. Estou assumindo esse risco. O futuro presidente, como os funcionários, poderão avaliar 
essa questão. Não estamos colocando, absolutamente nada, à goela abaixo. Em minha opinião, 
é simplesmente um projeto. É lógico, nobre vereador Mario, que as Câmaras Municipais estão 
se inovando. Atualmente o Legislativo está ficando responsável por muitos fatores. Prova 
disso é a forma de como os deputados atuais estão trabalhando. No passado os deputados não 
conseguiam direcionar verbas a determinados municípios como está acontecendo atualmente. 
O Carlos Nelson afirmou que tinha vergonha, pois ele não conseguia realizar esse tipo de 
coisa. Nos dias de hoje os municípios estão mais atentos. As obras iniciarão a partir de 
amanhã no bairro do Zé Branco. Sou vereador há quase trinta anos. Fui a muitos gabinetes e 



nunca consegui absolutamente nada. Estive participando de muitos fatores para beneficiar a 
nossa cidade. Ser vereador atualmente me faz sentir orgulhoso, pois conseguimos muitas 
coisas que beneficiaram a nossa cidade. Estou dizendo isso para afirmar que a Câmara 
Municipal avançou muito. Devemos agarrar todas as oportunidades. Se atualmente não pode, 
futuramente pode ser que seja. Por esses motivos, senhor presidente, gostaria de dizer que 
votarei favorável ao projeto. Saí um pouco fora do assunto e peço desculpas, mas somente 
gostaria de explanar sobre o que realmente está acontecendo nos dias atuais. Isso faz parte da 
nova democracia em nosso país. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, ouvintes da Rádio Clube, internautas. É um prazer estar novamente nesta 
tribuna. Não podia deixar de vir à esta tribuna e não comentar nada em relação ao projeto. É 
um projeto relacionado a inclusão digital. Todos sabem que desde o início de minha 
campanha a minha proposta era a inclusão digital, visando alguns projetos progressistas. 
Como o senhor disse, outras cidades possuem projetos nesse nível para que a população seja 
beneficiada. Percebe-se que os vereadores antecessores a minha fala possuem o dom da 
oratória. Infelizmente, não possuo o dom da oratória, pois sou mais objetivo em relação ao 
que realmente gostaria de dizer. É impressionante como os vereadores, responsáveis em me 
anteceder, pegar os fatos mais melindres e transformá-los em impressão negativa a toda 
população. Devemos ser mais objetivos, senhores. O projeto é relacionado a inclusão digital e 
o acesso gratuito a toda população. Como vocês possuem coragem de votar contra um projeto 
como esse? É inconcebível. O vereador Mario conhece a legislação, mas o mesmo me 
desculpará, pois o presente projeto trata-se de progresso. O Toninho Orcini está presente nesta 
Casa de Leis durante sete legislaturas. O mesmo está se atualizando. Então, senhor presidente, 
não seria digno de minha parte não vir à esta tribuna para parabenizá-lo pelo excelente projeto 
elaborado. Acredito que o projeto viabilizará acesso as informações por toda população. 
Somos eleitos para procurar o que é melhor para toda população. É claro, diferentemente de 
algumas divergências políticas, que não estou aqui para criticar. Aproveitando o gancho, 
senhor presidente, gostaria de dizer que fui muito injustiçado nesse meu primeiro mandato. 
Procurei o prefeito desde o início de meu mandato, de forma cordial, levando para o mesmo a 
importância da inclusão digital e da viabilização do projeto Infovia Municipal para o nosso 
município. Empenhei-me drasticamente para que o referido projeto fosse implantado em 
nosso município. Fiz várias viagens com destino a Unicamp para defender essa idéia. Achei 
muito importante as discussões que tivemos no ano passado relacionadas aos requerimentos e 
indicações para que prefeito implantasse a Infovia Municipal em nossa cidade. Gerou a 
necessidade de que a população fosse informada sobre essa questão através de palestras. Foi 
mostrado pela Unicamp que o projeto é viável e que os líderes dos municípios devem conter 
pensamentos progressistas voltados para projetos que atendam a coletividade. Com o apoio de 
minha bancada tive o privilégio de levar o projeto ao candidato Geraldo Alckmin, onde o 
mesmo aprovou afirmando que talvez colocaria como proposta de campanha do presidente 
desta Casa. Infelizmente o nosso Executivo engavetou o projeto relacionado a Infovia 
Municipal. Até o presente momento o projeto não foi implantado por falta de vontade política. 
Como o vereador Mario disse que fica o Executivo responsável em executar esse tipo de 
projeto, por quais motivos que o Executivo ainda não fez? Toda a nossa bancada é favorável 
ao projeto. Disponibilizei-me a conseguir verbas. Possuo a declaração pública do deputado 
Barros Munhoz, responsável em ajudar o nosso município através de muitas verbas. O mesmo 
disse que colocaria seu mandato a disposição para a implantação da Infovia. Por problemas 
políticos partidários do Executivo o projeto não foi à frente. Então, senhor presidente, é um 
desabafo de minha pessoa vir à esta tribuna explanar sobre a questão desse projeto. O senhor, 



bem como a Mesa da qual faço parte, sabe que somos favoráveis. Gostaria de parabenizá-lo, 
senhor presidente, por ter corrido atrás dos fatos. Devemos copiar o que é bom e não ficarmos 
inventando os fatos. Alguns vereadores disseram que não eram contra, mas pelo discurso de 
alguns posso afirmar que votarão contra. Em minha opinião, isso é hipocrisia. Isso não existe. 
Se alguém é contra, deve assumir os riscos. Gostaria de dizer para alguns vereadores 
repensarem em suas atitudes. Estamos votando um projeto relacionado a inclusão digital, ou 
seja, um projeto que disponibiliza acesso as informações por toda população. É uma 
oportunidade para os senhores mudarem suas imagens. Todos sabem que o Executivo barrou 
a Infovia. Parece-me que alguns vereadores não querem que a população tenha acesso a 
informação. Devemos acompanhar o ritmo da globalização. Muito obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Resolução nº 006/2010. Aprovado menos 4 votos dos senhores 
Vereadores Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “O vereador disse que o projeto não precisa ser 
implementado com a provação do mesmo. Em minha opinião, isso possui um nome chamado 
engodo, ou seja, você faz uma determinada coisa e não coloca em prática. O vereador que 
falou por último nesta Casa não disse que se esqueceu de arrumar o dinheiro. Declaração de 
deputado não aparece dinheiro na conta. Se o dinheiro fosse disponibilizado o prefeito teria 
viabilizado. É muito fácil fazer caridade com chapéu alheio.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Gostaria de parabenizar o presidente 
desta Casa pela iniciativa, assumindo todas as responsabilidades. Gostaria de dizer a vossa 
excelência que devemos criar alguma coisa. Muitos projetos foram engavetados nesta Casa. 
Caso o projeto esteja errado, é melhor barrarmos no começo do que no fim. Votei favorável 
ao projeto por sua coragem. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “É difícil de fazer as pessoas entenderem. Somente bastava um 
parecer. O senhor implantaria um projeto em sua empresa para somente depois saber se daria 
certo ou não? Aqui é muito pior, pois depois que comprarem todos os computadores e não dar 
certo, é dinheiro público. É incoerente. Bastava um parecer. Como é um fato público as coisas 
não devem ser resolvidas por uma única pessoa. Se for particular me encarrego em implantar 
o projeto. Meu pedido poderia ser atendido e ninguém precisaria prejudicar um ou outro. 
Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. PAULO ROBERTO 
ANDRADE:  “Primeiramente não estou nesta Casa como um empresário e sim como um 
representante do povo. Segundo, gostaria de dizer que estou trabalhando com uma verba 
legalizada. Terceiro, se futuramente for penalizado por esse fato me encarregarei de chamar a 
responsabilidade para minha pessoa, devolvendo a verba caso for necessário.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SATORI:  “Gostaria de parabenizá-lo, 
senhor presidente, pela elaboração do referido projeto. Acredito que vossa excelência está 
cumprindo com seu papel. Também gostaria de parabenizá-lo pelo fato de denominar o 
laboratório de informática por Harley Marella. Acredito que foi um grande mestre que fez 
parte de nossa sociedade.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES:  “Gostaria de parabenizá-lo, senhor presidente, e lamentar pelos votos 
contrários. Respeito os votos contrários. Somente para arrebatar o que a vereadora disse em 
relação de que não houve nenhum dinheiro, gostaria de dizer que foi conseguido verba para a 
implantação da Infovia. Possuo um ofício assinado pelo senhor prefeito. Deixo aberto a toda 
população esse documento.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Gostaria de parabenizá-lo, senhor presidente, pela iniciativa. Esse projeto possui 
finalidade pública. Acredito que dificilmente o Tribunal de Contas julgará contrário a esse 



projeto. O Legislativo deve evoluir.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 0079/2010 e Emenda 
Modificativa 01/2010.- 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 5 dias para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 5 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) 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 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 4º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 00104/2010.- Denomina próprios 
municipais. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 104/2010. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em primeira discussão o / Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 00105/2010.- Autoriza a concessão de ajuda de custo para a 7ª Edição do evento em 
louvor à Bíblia. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 105/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 00179/2010.- 
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 prestação de contas do 
Sr. Prefeito Municipal com relação da permissão do uso do espaço público do Centro 
Agropecuário ao Clube do Cavalo e de área pública usada como estacionamento de veículos 
durante a Festa do Peão, bem como da verba pública no valor de R$110.000,00, destinada 
para evento dentro da Festa do Peão. Autoria: Cleber Borges. Mauro Moreno DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
7º) Em única discussão o Requerimento nº 00183/2010.- Oficiar à diretoria dos 
estabelecimentos bancários com agência em Itapira solicitando que os mesmos implantem 
bebedouros e sanitários nas agências para atender a população. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00149/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que realize estudos junto ao departamento competente com objetivo de 
implantar um pólo turístico na represa entre Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 
00154/2010.- Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: Mauro 



Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa 
aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 7 dias para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação 
nº 00156/2010.- Sugere aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível de UTI para 
atendimento no PSF de pacientes portadores de doenças renais agudas. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa 
aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 7 dias para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação 
nº 00285/2010.- Sugere melhorias que especifica na UBS de Barão. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação a Indicação nº. 285/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Agosto 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. 


