
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 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 HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRAD E 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. Ato contínuo, a Presidência cede espaço para o 
pronunciamento da Sra. MARIA CLEMENTINA SALMAZO:  “Boa noite e muito 
obrigada por nos receber esta noite. Gostaria de explicar o porquê que estamos presentes 
nesta Casa de Leis na data de hoje. Estamos percorrendo a todas as Câmaras Municipais 
do Estado de São Paulo com o objetivo de solicitar das mesmas uma moção de apoio 
relacionada ao projeto Profuncionário. O que seria o projeto Profuncionário? É um 
projeto aprovado pelo MEC que vem sendo implantado em vários estados de nosso país. 
Com a lei 12.014/2009, de autoria da Senadora Fátima Cleide, integrante do PT de 
Rondônia e funcionária da Educação, existem recursos para serem aplicados nessa 
profissionalização. Nesse momento as pessoas podem estar se perguntando o seguinte: 
“Então, qual seria o problema? Qual seria o motivo da elaboração da referida moção de 
apoio para que esse fato se torne realidade?”A questão é que o governo do Estado de 
São Paulo simplesmente se nega em assinar o convênio de parceria com o Governo 
Federal para profissionalizar a nossa categoria. A prioridade seria para os funcionários 
administrativos da Educação. Com o projeto Profuncionário seríamos habilitados em 
gestão e alimentação escolar, multimeios didáticos, Meio Ambiente e manutenção da 
infraestrutura da escola, valorizando assim, os profissionais da Educação. Não existem 
somente professores nas escolas. Os funcionários também fazem parte dela. 
Infelizmente os governos que tem passado ao longo dos anos não valorizaram a nossa 
categoria nos seus mais variados níveis. Então, por esses motivos estamos presentes 
nesta Casa de Leis na data de hoje. Solicitamos que os municípios e o governo do 
Estado de São Paulo implementem a 21ª área profissional, ou seja, área de serviço de 
apoio escolar, criada através da resolução CNECB nº 04/99 de 08 de dezembro de 
1.999, para ofertar cursos técnicos de nível médio e a formação continuada em serviço 
para os funcionários da Educação pública do Estado de São Paulo. Então, estou nesta 
tribuna, como outros colegas estão em outras Câmaras Municipais, para solicitar que a 
moção de apoio seja aprovada, assinada e encaminhada uma cópia para o Sr. Barros 
Munhoz, Sr. Paulo Renato e para o presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Se todos colaborarem e apoiarem, através da referida moção, acredito que o 
Estado de São Paulo também será contemplado com esse projeto. Em todos os estados 
brasileiros já existe o projeto Profuncionário. Constatamos que outros estados, com 
arrecadação menor do que o Estado de São Paulo, possuem vigorando o projeto 
Profuncionário. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada pelo espaço 
que nos foi concedido. Podem ter certeza que estamos marcando mais uma etapa na data 
de hoje para que a Educação do Estado de São Paulo seja uma Educação de qualidade, 
não somente em nível do magistério e sim em nível dos funcionários administrativos 
que também fazem parte dela. Gostaria de deixar um dossiê à disposição dos senhores 
relacionado ao retrato da escola. Desse modo todos entenderão o projeto 



Profuncionário. Muito obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria 
de agradecer a presença da Sra. Maria Clementina Salmazo, Diretora Estadual Regional 
da marca de Mogi Mirim. Gostaria de reiterar a filosofia desta Casa, Sra. Maria 
Salmazo, pois a mesma sempre estará aberta para o povo e as classes que aqui queiram 
buscar, de forma competente, melhorias em seus setores. Portanto, é orgulho desta Casa 
em recebê-la como representante de nossa região. Muito obrigado.” Como primeiro 
orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, nobres vereadores, público presente, representantes da imprensa escrita e 
falada, boa noite. Venho à esta tribuna para abordar dois assuntos. O primeiro deles 
seria em relação ao Código Municipal de Meio Ambiente que aportou nesta Casa. 
Código esse que foi exaustivamente debatido entre a administração municipal e a 
associação que cuida da questão ambiental em nosso município. O Código Ambiental 
chegou na semana passada nesta Casa. Como trâmite legal, o projeto foi enviado 
diretamente às comissões. Então, venho à esta tribuna, nobres colegas, requerer das 
comissões, antes de exararem o competente parecer, para marcarem uma Audiência 
Pública com os representantes desta entidade à realizar-se nesta Casa. Desse modo, os 
representantes da Secretaria de Agricultura poderão esclarecer os fatos relacionados ao 
Código Municipal de Meio Ambiente. O projeto é muito complexo, principalmente para 
as pessoas que não integram a área. Então, gostaria de requerer das comissões para 
marcarem uma Audiência Pública à realizar-se nesta Casa de Leis com os membros 
atuantes da referida associação. Desse modo, conseguiremos adquirir mais 
conhecimento para votarmos de forma tranqüila e consciente a referida matéria. Outro 
assunto seria em relação ao projeto de resolução que trata da instalação de um telecentro 
nesta Casa. Volto a abordar esse assunto porque fui a primeira pessoa em expor a minha 
opinião através desta tribuna. Logo após a minha fala, vários oradores se manifestaram. 
Muito marcou uma determinada fala que dizia o seguinte: “Vocês estão votando contra 
porque vocês integram a bancada de situação do prefeito. Vocês estão votando contra 
porque o projeto é de autoria da bancada de oposição.” Então, volto a esta tribuna para 
mostrar o que motivou o meu voto contrário. A intenção do projeto é muito boa, mas 
acredito que a implantação do referido telecentro não seja possível legalmente. Volto à 
esta tribuna com um parecer elaborado pela empresa NDJ, ou seja, o mesmo órgão 
responsável em prestar assessoria à esta Casa. Consegui o parecer via Prefeitura 
Municipal, pois a empresa também presta assessoria à mesma. Peço vênia aos nobres 
colegas para que eu possa ler o referido parecer. Alguém pode afirmar o seguinte: 
“Mario, agora é tarde. O projeto foi aprovado e publicado no jornal responsável pela 
Câmara.” Em minha opinião, acredito que não é tarde. Publicar e executar são fatores 
distintos. Permitam-me que faça a leitura de alguns trechos do parecer para que 
esclareça de uma vez por todas que não votamos contra o projeto somente pelo fato de 
que possuímos inveja ou porque somos integrantes de bancadas distintas. Não é nada 
disso, pois votamos contra somente pelo fato de que não é de competência desta Casa 
legislar e executar um projeto desta envergadura. Elaboramos as seguintes questões 
direcionadas à empresa de consultoria: É de competência do Poder Legislativo a 
implantação de um telecentro? A resposta foi a seguinte: “Primeiramente devemos 
observar que muito embora seja reconhecidamente relevante e meritória a implantação 
de programas de inclusão digital, não se concebe que a edilidade exerça atribuições 
típicas do Executivo municipal. Com efeito, a implantação e/ou disponibilização de 
telecentros à comunidade local, não se insere dentre as atribuições e funções da Câmara 
Municipal ou melhor dizendo, que nada tem a ver com as atividades legislativas. São 



atribuições e funções típicas do Poder Executivo.” Vejam que essas palavras não são 
pronunciadas por minha pessoa e mais ninguém. São palavras do mesmo órgão que 
presta consultoria à esta Casa. O parecer ainda diz o seguinte: “Aliás, se por ventura a 
edilidade despender recursos próprios com disponibilização dos computadores para a 
população acessar à internet nas dependências da Câmara, as despesas haverão de ser 
consideradas impróprias.” Vejam, senhores, que não vim à esta tribuna para chorar o 
leite derramado ou criar algum tipo de picuinha. Somente vim à esta tribuna para 
justificar o meu voto. Não votei contra o projeto somente porque sou integrante da 
situação. Fiz questão de estudar o projeto e o Regimento desta Casa. Por esses motivos 
que acredito que não é certo. Alguém pode dizer que estamos votando contra baseados 
em picuinhas. Não é nada disso. Espero que com este parecer a questão esteja resolvida. 
Caso não esteja resolvida, estarei aberto a discutir e debater. Não posso aceitar, de 
forma alguma, que após as argumentações e debates alguém afirme que estamos 
votando contra somente por inveja. As coisas não caminham dessa forma. A 
implantação da internet e as transmissões via internet é excelente, pois está estampado 
nos jornais da imprensa local. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria que ficasse 
bem claro que em nenhum momento eu ou os membros de minha bancada votamos 
contra por inveja. É muito pelo contrário, pois quando a idéia é boa, pertinente, 
necessária e possível, com certeza votaremos favoráveis. Quando alguma idéia, mesmo 
sendo boa, venha infringir uma determinada lei e extravasar a competência, atribuições 
e o poder, com certeza votaremos contra. Sempre que algum projeto infrinja a lei, com 
certeza votaremos contra. Vivemos em um estado democrático de direito, onde impera a 
vontade da lei... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: A Câmara 
Municipal de Matão, conforme outras pesquisadas, possui essa função há anos, de 
forma competente. Portanto, no mínimo essa situação seria barrada, caso o Tribunal de 
Contas julgasse inconstitucional o projeto. Como presidente desta Casa me 
responsabilizo por essa situação. Vou continuar brigando, pois acredito que é uma 
situação positiva para o município... Continuando o orador: Respeito vossa 
excelência, pois somos divergentes em relação a essa questão. Mesmo assim, faço 
questão de vir à esta tribuna e expor que os nossos argumentos não se amparam em 
picuinhas e inveja. Os nossos argumentos são consistentes. Tudo o que se discute nesta 
Casa de Leis é sério. Por esse motivo que estudamos e nos debruçamos ao projeto. 
Quanto ao que causará, caso o Tribunal de Contas julgue irregular, acredito que no 
mínimo causará uma despesa desnecessária. Não vejo a questão dessa forma, senhor 
presidente, pois acredito que as coisas deveriam caminhar de forma diferente. Tudo 
bem, pois o voto da maioria prevaleceu. Esta Casa aprovou e publicou o projeto. Se o 
projeto será executado ou não, acredito que não depende mais deste plenário. Tenho 
certeza que a nossa parte não deixamos de fazer. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: “Antes de continuarmos no Pequeno Expediente, gostaria de 
solicitar da secretaria da Casa para que a mesma tire uma cópia da lei relacionada ao 
telecentro do município de Matão e encaminhe para a imprensa local de nosso 
município. Acredito que ninguém é louco de elaborar um fato que não seja possível. Por 
favor, gostaria que remetessem, na íntegra, a resolução que foi aprovada no município 
de Matão. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres 
vereadores, público presente, boa noite. Em resposta a colocação do vereador que me 
antecedeu, gostaria de dizer que esta Casa está de parabéns pela aprovação do projeto. 
Ainda bem que somos maioria nesta Casa. Pode ser que seja um fato atípico da Câmara 



Municipal, mas não é ilegal e imoral. Acredito que o projeto visa a finalidade pública, 
ou seja, os alunos que não possuem condições de acesso gratuito à internet. Todos os 
vereadores estão de parabéns por votarem favoráveis ao projeto. Não foi essa questão 
que me trouxe à esta tribuna. Na semana passada era para eu ter falado nesta tribuna, 
mas não consegui chegar em tempo hábil. Portanto, acabei perdendo o Pequeno 
Expediente. Sou muito questionado pelas pessoas sobre a questão do nepotismo. 
Nepotismo, senhores, segundo alguns juristas, é o favorecimento dos veículos de 
parentescos nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a 
avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização dos laços de 
parentescos. Nepotismo é a prática que viola as garantias constitucionais de 
impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de 
relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo 
público. O fundamento das ações em combate ao nepotismo é o fortalecimento da 
república e a resistência à ações de concentração de poder que privatizam o espaço 
público. Senhores, em 18 de outubro de 2.005 o Conselho Nacional de Justiça editou a 
resolução nº 07, banindo definitivamente as práticas de nepotismo do Poder Judiciário 
brasileiro. Após três anos, senhores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ação declaratória de constitucionalidade nº 12, consolidou o entendimento de que a 
proibição do nepotismo é exigência constitucional vedada a todos os poderes da 
república, ou seja, o Judiciário, Legislativo e Executivo. Quando plenamente 
comprovada a intenção de disponibilizar privilégio à parentes, o agente público ou 
membro do poder pode ficar sujeito a ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa. Gostaria de pedir a atenção do jurídico desta Casa para esclarecer outras 
dúvidas. Quais são as funções para o ato de improbidade administrativa? Conforme 
determina o artigo nº 11 da lei 8.429/92, ressarcimento integral do dano ao erário 
público, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três à cincos anos, 
pagamento de multa civil de até 100 vezes do valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos 
fiscais creditícios direta ou indiretamente no prazo de três anos. Enfim, o governo 
municipal foi condenado em primeira instância pela justiça local. Encarregaram-se de 
recorrer a situação, mas continuaram praticando nepotismo no município de Itapira. 
Desse modo, novamente condenaram em segunda instância. Nós integrantes do Poder 
Legislativo vamos esperar que haja um clamor popular para que façamos alguma coisa? 
Estou sendo muito cobrado nas ruas. O vereador Mário da Fonseca sempre vem à esta 
tribuna para dizer que a função do vereador é legislar, fiscalizar e representar. Uma das 
formas de fiscalizar é através de comissões parlamentares de inquérito que visa apurar 
práticas nepotistas. As sanções do Poder Judiciário já foram aplicadas. Parece-me que 
novamente recorrerão da situação. Acredito que é um absurdo, pois ficaram livres de 
devolverem o dinheiro. O que falo aos senhores é que devemos tomar um determinado 
posicionamento político. Várias mazelas aconteceram em nosso município. O caso da 
empresa Itajaí é um exemplo. Então, acredito que é muito importante a imprensa 
divulgar essa situação. Desse modo o povo ficará mais esclarecido que o Poder 
Legislativo possui a função de apurar essas práticas. Instaurada uma comissão 
parlamentar de inquérito, acredito que possuímos poder de investigação própria. Até o 
presente momento não foi feito absolutamente nada em relação a essas práticas ilegais 
que vem acontecendo no Poder Executivo. Somos fiscalizadores e representantes do 
povo. Não possuímos condições adequadas para fiscalizar, pois falta empenho de alguns 
vereadores. É claro que os vereadores que integram a bancada de situação não optarão 



em elaborar uma comissão de inquérito. Vocês devem se lembrar que não são assessores 
do prefeito. Vocês são vereadores do povo, ou seja, são eleitos para defender os direitos 
da população. Como a justiça condenou em primeira e segunda instância, acredito que 
cabe a nós tomarmos alguma providência. Os requerimentos apreciados nesta Casa não 
são atendidos pelo Executivo. Gostaria de consultar o jurídico desta Casa e perguntar 
qual seria o prazo para que o Executivo responda um determinado requerimento votado 
em plenário? Acredito que seriam quinze dias. Caso o prefeito não informe em quinze 
dias, o que implica?... Aparte concedido ao Assessor Jurídico Sr. Elias Orcini:  Os 
vereadores não agem sozinhos. O prefeito pode até optar em não atender um 
determinado requerimento elaborado individualmente. Um determinado requerimento 
apresentado, apreciado e aprovado pelo colendo plenário, o prefeito é obrigado 
responder sob pena de responsabilidade, pois o mesmo estaria desrespeitando o Poder 
Legislativo... Continuando o orador: Vejam, senhores, que elaboramos requerimentos 
para os mesmos serem discutidos e votados em plenário, mas o prefeito não responde. 
Gostaria de deixar meu voto de protesto contra a falta de transparência em relação a 
esse governo. Elaborei vários requerimentos que foram aprovados por esta Casa, mas os 
mesmos não foram respondidos por falta de transparência. O que estamos fazendo nesta 
Casa? Por esse motivo, senhor presidente, gostaria de elaborar um requerimento para 
que seja instaurada ação judicial contra o prefeito em relação à todos os requerimentos 
não informados. O prefeito está violando a nossa Lei Orgânica, pois a mesma informa 
que o mesmo somente possui 15 dias para responder os requerimentos. Qual é a função 
do vereador? Então, senhor presidente, gostaria de elaborar esse requerimento à vossa 
excelência para que seja apurada a responsabilidade do prefeito. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 
imprensa. Nobre vereador Mario da Fonseca, disponibilizarei parte de minha fala a 
você. Portanto, vossa excelência pode dizer que o gostaria de falar... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Gostaria de esclarecer o fato quando o vereador 
afirma que não somos assessores do prefeito. Realmente não nos consideramos 
assessores do prefeito. Quem me considera assessor do prefeito são eles, pois toda vez 
que venho à essa tribuna sou requisitado para transmitir os fatos relacionados ao 
prefeito. Então, nunca me considerei assessor do prefeito. Sempre fui entendido como 
tal, mas nunca me considerei. Sou vereador atuante e irei fazer o que for necessário. Sei 
muito bem de minhas funções. Portanto, sei exatamente o devo fazer. Muito obrigado... 
Continuando a oradora: Isso não me atingiu, pois não sou assessora do prefeito. Sou 
vereadora. Acredito que esta Casa possui assessores do deputado. Posso disponibilizar 
os nomes, sobrenomes e CPF. Acredito que é lamentável a postura da presidência desta 
Casa, pois somos legisladores encarregados em elaborar leis e não para irmos contra ela. 
Quando afirmei que votaria contra o projeto é pelo fato de que o mesmo não possuía 
nenhum parecer. Hoje possuímos um parecer contrário. Então, acredito que mudou-se a 
lógico das coisas. Alguns vereadores optaram em aprovar o projeto e depois analisar se 
o mesmo é legal. Em minha opinião, esse tipo de coisa é enganar a população. 
Atualmente a lógica está sendo invertida. Desse modo, a população fica aguardando os 
fatos para constatar se realmente os fatos são sérios. Gostaria de saber como os 
vereadores explicarão para a população caso o projeto for impugnado. Gostaria de pedir 
aos vereadores que dão sustentação ao Barros Munhoz para dizerem ao mesmo para 
possuir um ato digno, pelo menos uma vez na vida, de pedir a quebra do sigilo do 
processo da Conservias. Aquilo foi a maior roubalheira com o nosso dinheiro. 



Moralização do serviço público é mandar o Barros Munhoz devolver aquilo que ele 
passou a mão grande. A senhora está livre, pois você reside no município de Mogi 
Mirim. É muita sorte sua. Caso a senhora residisse em Itapira, acredito que ele também 
passaria a mão em seu dinheiro. Então, é o desafio que lanço através desta tribuna. Se o 
Barros Munhoz não deve nada, o mesmo deve pedir a quebra do sigilo. O processo não 
precisa correr sobre segredo de justiça. Desse modo, ele provará para a população de 
Itapira que não tem nada a ver com isso. Outra questão que é muito falada é relacionada 
à Unimed. Foi explicado que 60% seriam da Unimed e 40% do município. É R$ 
7.000.000,00, mas o que aconteceu? No passado o Barros Munhoz meteu a mão em R$ 
2.000.000,00. Atualmente o município tem para receber R$ 1.000.000,00. Toninho, a 
Caixa está pedindo para que o Munhoz devolva esse dinheiro da Unimed até os dias 
atuais. O Barros Munhoz pegou esse dinheiro de forma equivocada... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  Vossa excelência possui uma desavença pessoal com 
o deputado. O que ouvimos ontem na explicação não foi exatamente isso, nobre 
vereadora. É lamentável. Ontem o próprio Hélio e o Guto estiveram presentes na 
reunião das comissões e elogiaram o Barros Munhoz, pois o nosso município foi o 
primeiro a desafiar a Unimed. O deputado não levou nada. O próprio Guto disse que o 
dinheiro foi gasto através da Prefeitura Municipal. A senhora deve se informar um 
pouco melhor. Acredito que a senhora está sendo equivocada em relação a esse assunto. 
A senhora possui o direito de dizer o que quiser. A senhora dizia, em bons tons, que o 
Munhoz não seria candidato pela ficha suja, nobre vereadora. A senhora possui uma 
desavença pessoal com deputado Barros Munhoz. Não podemos entrar nesse assunto, 
nobre vereadora... Continuando a oradora: Vou trazer na próxima semana o valor 
correto de quanto o Barros Munhoz retirou da Caixa. Para esclarecer, Toninho, gostaria 
de dizer que não possuo nenhum tipo de problema pessoal com o Barros Munhoz. 
Nunca fui amiga ou inimiga do Barros Munhoz. Não posso aceitar as barbaridades que 
ele fez nesta cidade durante trinta anos. Nunca aceitarei esse tipo de coisa. O meu 
problema com o Barros Munhoz não é pessoal e sim político, nobre vereador. Nunca 
troquei duas palavras com esse homem... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 
Hermínio Nicolai: Acredito que é um absurdo. Afirmei no começo que iriam fazer uma 
oposição diferente. Como funcionará a ficha limpa nesse país se um homem, igual ao 
Barros Munhoz, possuir cerca de 358 processos em andamento? O Barros Munhoz foi 
condenado em última instância por um colegiado. Ele está condenado e não pagou ou 
cumpriu nada. Quem analisar esses fatos constatará que é verdade. Então, parece-me 
que estão querendo que o nosso país possua esse tipo de político, ou seja, políticos que 
roubam e mentem para a população. O povo continuará engolindo esses fatores goela 
abaixo. Gostaria de saber se haverá algum candidato que será surpreendido pela ficha 
limpa. Vir à esta tribuna para defender o Barros Munhoz é muito fácil. As pessoas 
devem entrar no site do Tribunal de Justiça para constatar os processos que o Barros 
Munhoz possui. Acredito que o Barros Munhoz se elegerá e continuará fazendo 
“maracutaia”. Enfim, é isso que alguns vereadores optam em defender. A atual 
administração deixou os empenhos em dia exatamente no dia 31 de dezembro de 2.004. 
Muito obrigado... Continuando a oradora: É verdadeiramente absurdo e lamentável. 
Existem alguns presidiários em nosso país que possuem bem menos processos nas 
costas. Para finalizar gostaria de falar em relação ao assunto da nobre senhora que se 
encarregou de explicar os fatos através desta tribuna. Ela mostrou para esta Casa o que é 
realmente o governo Serra e o que foi o governo Alckmin, Covas e Quércia. Não se 
encarregarão de assinar o convênio pelo fato de que a Dilma ganhará no primeiro turno. 



Caso o Serra se elegesse para atuar na Presidência da República, o mesmo se 
encarregaria de terceirizar, vender as nossas estatais e fazer o nosso país caminhar para 
trás. O Estado de São Paulo, locomotiva de nosso país, não deve tratar a nossa 
Educação da forma como trata. Isso é lamentável. Esse é o governo do PSDB e DEM. 
São governos que estão querendo se lançar à Presidência da República. Então, a 
professora veio à esta tribuna, de forma muito oportuna, expor a verdadeira situação da 
Educação no Estado mais rico de nossa nação. O que nos acalenta é saber que a 
candidata Dilma ganhará a eleição no primeiro turno. Mais uma vez o povo se 
encarregará em dizer não ao PSDB, pois não queremos privatizações e terceirizações no 
governo federal. Queremos um governo federal espelhado no governo Lula. Desse 
modo, cresceremos em relação a distribuição de renda, não vendendo o pouco que nos 
resta em relação as nossas estatais. Gostaria de agradecer à todos. Está lançado o 
desafio. O deputado deve quebrar o sigilo em relação ao processo da Conservias e 
tornar público os seus 358 processos que possui nas costas. Muito obrigada.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Faço uso da 
tribuna para dizer aos senhores o quanto a população itapirense está sofrendo com o 
descaso relacionado aos ônibus da empresa Itajaí. A empresa não cumpre corretamente 
seu itinerário e ainda diminui o número de ônibus em circulação. Alguns ônibus 
trafegam super lotados. Acredito que a situação do transporte em nossa cidade deve ser 
revista novamente, pois a população está sofrendo. Como alguém paga por um serviço 
de má qualidade? Muitos bairros estão sendo esquecidos, pois os ônibus não passam nos 
pontos. Como vereadores devemos fiscalizar essa situação. O executivo também deve 
fiscalizar. Acredito que cabe ao prefeito, autoridade máxima do Executivo, fiscalizar. A 
população paga pelo transporte público. As pessoas não devem serem prejudicadas. 
Acredito que é descaso com a população itapirense. O povo sempre está sendo mal 
atendido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Somente 
para efeito de esclarecimento, gostaria de dizer que estávamos falando em relação ao 
nepotismo em que o prefeito foi condenado em primeira e segunda instância. Foi 
condenado por empregar sua irmã, o marido da nobre vereadora que estava presente 
neste recinto e a esposa de um determinado secretário. Quando a vereadora estava 
usufruindo de sua palavra, constatei que a mesma não disse absolutamente nada para se 
defender. Estamos nesta Casa para esclarecermos os fatos à toda população. Gostaria 
muito de ouvir o lado dos vereadores da situação. A vereadora possuiu a oportunidade 
de esclarecer os fatos, mas como é o marido dela que está evolvido nesse episódio 
lamentável para nossa história, não houve nenhum tipo de esclarecimento. Então, fica o 
meu voto de protesto em relação a esse fato. Muito obrigado... Continuando o orador: 
Acredito que você, Cleber Borges, foi feliz em sua fala. Os funcionários concursados 
são perseguidos, enquanto os comissionados possuem todos os méritos. Volto a frisar 
que o prefeito encaminhou à esta Casa o veto ao projeto de lei de minha autoria. 
Acredito que é um ato muito ingrato para com a população itapirense. Obrigado e boa 
noite a todos.” Esgotado o tempo regimental do 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 27ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 17 de Agosto de 2.010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 2º) Projeto 
de Lei nº. 00116/2010.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a denominação de pontos de táxis 
existentes no município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00117/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de "Dr. 
José Paulo Sholz" o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal de Itapira. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Projeto de Lei 
nº. 00118/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.475.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00119/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Acresce os §§ 1º. 2º, 
3º e 4º no art. 1º da Lei nº 2.711/96. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00120/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 530.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 164/2010.- Ao Substitutivo nº 
01/2010 ao Projeto de Lei nº 079/2010. 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 
Substitutivo nº 01/2010 ao Projeto de Lei nº 79/2010, de autoria do Vereador Cleber 
Borges, que "Dispõe sobre a Obrigatoriedade da Compensação das Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), pelos Promotores de Eventos Realizados em Áreas de Domínio 
Público, particulares e eventos subsidiados ou patrocinados pelo Poder Público" são de 
parecer favorável à propositura, uma vez que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 165/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 114/2010. 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 114/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o 
Poder Executivo despender valor para premiação do II Festival de Teatro de Rua de 
Itapira", 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 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) PARECER nº. 



166/2010.- Ao Projeto de Lei nº 115/2010. 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 115/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Revoga e 
altera dispositivos da Lei nº. 4.470/2009, que disciplina o serviço e transporte em 
caçambas de entulhos no Município de Itapira", 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 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Aproveitando o espaço do Expediente, 
gostaria de requerer à presidência desta Casa para que determine ao jurídico que faça o 
levantamento dos requerimentos não informados pelo prefeito municipal. Gostaria que 
fosse elaborada uma representação judicial para cada requerimento não informado. 
Desse modo, acredito que futuramente os mesmos serão informados e apurados 
qualquer tipo de irresponsabilidade. Muito obrigado.” Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em votação o Requerimento verbal elaborado pelo Vereador Sr. Cleber João da 
silva Borges. Aprovado menos 1 voto da senhora vereadora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Votarei contrário ao requerimento do nobre vereador 
por vários motivos. Um deles seria que na época da administração Barros Munhoz 
muitos requerimentos de minha autoria foram aprovados e não informados. Acredito 
que nenhum requerimento de minha autoria foi respondido. Muito obrigada.” 
DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 10º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00183/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ubirajara Fernandes 
Barbosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Paulo Roberto Andrade; Luis Hermínio 
Nicolai DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00184/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Teresa Manoel Tavares. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00185/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geni Marques Carvalho. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00186/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Maurício Leopoldino. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 
14º) Requerimento nº. 00189/2010.- Voto de Congratulação com o presidente da 
APAE, Luis Fernando Antonelli, em nome dos membros da diretoria, professores, 
funcionários e voluntários da APAE, pelas comemorações dos 39 anos de fundação da 
entidade. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00190/2010.- Congratulação 
com o vereador Antônio Orcini por ter sido consagrado pastor pela Igreja Assembléia 
de Deus - Ministério de Belém. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. ANOTINI ORCINI:  “Não misturo esse tipo de 
assunto com política. Sinto-me feliz por ser pastor em virtude de meu pai. Acredito que 
ele foi um grande exemplo. Sempre quis que a igreja fosse conduzida da mesma forma. 
Gostaria de agradecer à todos pela elaboração do referido requerimento. Com certeza 
guardarei esse momento com muito carinho dentro de meu coração. É um trabalho 
muito árduo, pois acompanhamos as situações difíceis de muitos jovens de nosso 
município. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 16º) Requerimento nº. 00191/2010.- Voto de Congratulação com o todos 
os integrantes das lojas maçônicas 'Deus Justiça e Caridade' e 'Luz do III Milênio' pelo 
Dia do Maçon celebrado em 20 de agosto. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento 
nº. 00192/2010.- Voto de Congratulação com a família Kashiba, pelos 78 anos de 
trabalho em Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00193/2010.- 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 Henriqueta Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento nº. 
00194/2010.- Requer oficiar a Direção do Instituto Bairral de Psiquiatria objetivando 
que o mesmo acondicione de maneira diferente o lixo que atualmente se encontra em 
frente a seu portão de acesso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 
00195/2010.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, informações do Sr. 
Prefeito Municipal com relação a situação das Agentes Comunitárias de Nossa Cidade. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio 
Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 21º) Indicação nº. 00318/2010.- Sugere revitalização de 
jardim existente em frente ao Velório da Paz. 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 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 



Andrade - Presidente. 22º) Indicação nº. 00319/2010.- Sugere implantação de placas de 
sinalização no Jardim Raquel que oriente o motorista e população como chegar ao 
Velório e Cemitério da Paz. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Indicação nº. 
00320/2010.- Sugere colocação de uma boca de lobo nas ruas que especifica. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 24º) Indicação nº. 00321/2010.- Sugere execução de obras para melhor 
iluminação na Rodoviária. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 
00322/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar medidas sobre queima de entulho no Parque 
Felicidade 2. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Henrique Ferrarini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) Indicação nº. 00323/2010.- Sugere 
manutenção de luminárias em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 
00324/2010.- Sugere poda de árvores na praça Riachuelo. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) 
Indicação nº. 00325/2010.- Sugere denominação de Dr. Abel Francisco Vieira Job a 
um logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 
00326/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de trevo na Rua do Cubatão em local 
que especifica, assim como implantação de duas lombadas. Autoria. Paulo Roberto 
Andrade. 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 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 00327/2010.- Sugere contratação de 
Psicopedagoga pela Secretaria Municipal de Educação. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 31º) 
Secretaria de Economia e Planejamento: Convite para a realização de Audiências 
Públicas para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária (LOA) à realizar-se no dia 
30 de Agosto de 2010 das 10:00 às 12:00 no Auditório da Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI). DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) Secretaria de 
Cultura e Turismo:  Convite para o encerramento e premiação da 29ª Semana Juca 
Mulato, que acontecerá no dia 27 próximo, sexta-feira, às 19:30 horas, no Ginásio de 
Esportes Benedito Alves Lima. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Companhia 
Paulista de Força e Luz (CPFL): Comunicado relacionado à ampliação da rede de 
pagamento de suas faturas de energia elétrica por meio da CPFL Total. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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 Lei nº 00114/2010.- Autoriza o Poder Executivo despender 
valor para premiação do II Festival de Teatro de Rua de Itapira. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 114/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
00115/2010.- Revoga e altera dispositivos da Lei nº. 4.470/2009, que disciplina o 
serviço e transporte em caçambas de entulhos no Município de Itapira. Autoria: Paulo 
Roberto Andrade. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 115/2010. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e 
que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 115/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 
00195/2010.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, informações do Sr. 
Prefeito Municipal com relação a situação das Agentes Comunitárias de Nossa Cidade. 
Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação nº 
00154/2010.- Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 154/2010. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Estive conversando, ainda nessa semana, com a Dra. Liliam, 
coordenadora da UTI Neonatal do município de Mogi Guaçu, onde a mesma me disse 
que a nossa região possui poucos leitos destinados ao SUS. Em Mogi Mirim possuímos 
apenas dez leitos, mas somente três deles são destinados aos pacientes do SUS. Já o 
município de Mogi Guaçu possuí apenas oito leitos, mas somente seis deles são 
destinados aos pacientes da rede do SUS. Em relação à implantação desse serviço, 
acredito que contribuiria para a diminuição da mortalidade infantil. O nosso município, 
em relação a mortalidade infantil, evoluiu muito nos últimos tempos, mas ainda há a 
necessidade de tais fatores. A população está reclamando muito em relação às UTIs 
neonatais e a questão do pediatra. O pediatra deve ficar de plantão pelo menos no 
período noturno. A referida UTI que seria destinada ao nosso município foi repassada 
ao município de Mogi Mirim. Há muitos anos que possuímos esse tipo de necessidade. 
É muito grande a dificuldade em relação aos recursos humanos, mas não é impossível. 
Acredito que deveríamos adquirir mais equipamentos destinados ao Hospital Municipal 
e Santa Casa. Devemos encontrar uma forma de trabalharmos em cima de recursos 



humanos. Desse modo, muitos pacientes, em estado grave, não precisariam serem 
transferidos para outros municípios. Para amenizarmos esse sofrimento, acredito que a 
questão da UTI colaboraria muito. Em minha opinião, a UTI é símbolo de amor a vida. 
Então, devemos batalhar para trazermos essa UTI para o nosso município. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) 
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 Décio da Rocha carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade 
para que a presente matéria seja adiada por 20 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 20 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão a 
Indicação nº 00311/2010.- Sugere construção de Velório Municipal na região dos 
Prados. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 311/2010. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00316/2010.- Sugere compra de um 
veículo para atender os pacientes da Rede Básica de Saúde que realizam tratamento de 
fisioterapia. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 316/2010. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00318/2010.- Sugere revitalização de 
jardim existente em frente ao Velório da Paz. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00322/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito tomar medidas sobre queima de entulho no Parque Felicidade 2. 
Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários desta 
Casa, boa noite. Gostaria de frisar que esse pedido veio através de nosso site. O mesmo 
foi elaborado por um morador que reside no bairro Parque da Felicidade II. O site da 
Câmara Municipal está colaborando muito em relação aos nossos trabalhos. Então, os 
vereadores que possuírem tempo hábil poderão constatar que a caixa de entrada de seus 
emails possuem muitos pedidos da população. Gostaria de solicitar aos internautas que 
estão nos assistindo para enviarem suas reivindicações, sugestões e críticas através do 
site desta Casa de Leis. O cidadão deve escolher um determinado vereador desta Casa e 
encaminhar sua solicitação. Acredito que esse tipo de método colabora muito com nosso 
mandato. Possuo cerca de sete pedidos desde a criação do site. Acredito que vale a pena 
abrir o email, pois as pessoas estão acompanhando e colaborando com o nosso trabalho. 
Gostaria de parabenizar o morador que elaborou esse pedido e dizer que estarei à 
disposição de todos os internautas. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 322/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “A referida solicitação veio ao caso, 
pois estamos em um determinado período muito crítico. As queimadas colaboram para o 



aumento de doenças respiratórias. Brevemente estarei elaborando um projeto de lei 
relacionado às queimadas. A Usina possui um determinado prazo para eliminar as 
queimadas. O consumo de água nos períodos críticos está muito alto. O maior problema 
nesta época do ano é referente às doenças respiratórias. Todos os fatores que colaboram 
para o fim desse tipo de ato serão bem vindos. Muito obrigado.” DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão a 
Indicação nº 00326/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de trevo na Rua do 
Cubatão em local que especifica, assim como implantação de duas lombadas. Autoria: 
Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 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. 
 
 


