
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 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, imprensa, boa noite. Venho à esta tribuna para 
falar, com certa preocupação, sobre vários motivos, pois sou integrante da bancada de 
sustentação do prefeito municipal. Como vereador posso afirmar que sou muito cobrado nas 
ruas por melhorias em nossa cidade. Tentei falar com o prefeito ainda nessa semana, mas 
obtive uma determinada dificuldade para falar com o mesmo. A questão seria em relação a 
paralisação da compra da viatura destinada à Defesa Civil. A Fiat Fattore foi a responsável em 
parar os trâmites legais do pregão. Infelizmente, nos dias atuais, a Defesa Civil de nosso 
município carece muito desse tipo de veículo. Por questões de burocracia jurídica, o nosso 
município está sendo muito prejudicado em relação a área da Defesa Civil. O presidente Paulo 
Andrade foi muito feliz em elaborar um voto de congratulação, pois os membros da Defesa 
Civil elaboram um trabalho fantástico em nosso município. Gostaria que ficasse registrado em 
ata os meus parabéns dedicados à presidência desta Casa. Os integrantes da Defesa Civil se 
dedicam muito para apagar os incêndios, socorrer as pessoas, dentre outros fatores. Então, 
venho à esta tribuna para elaborar um apelo destinado ao líder do prefeito, Sr. Mario da 
Fonseca , para o mesmo levar ao nosso prefeito a minha reivindicação. Desse modo, acredito 
que voltará o conselho político que possuíamos até outrora. Possuo um histórico de minha 
atuação política, pois recorto todos os jornais da imprensa de nosso município. O jornal 
Tribuna de Itapira publicou as seguintes manchetes no mês de fevereiro de 2.004: “Partido da 
oposição define Toninho Bellini como pré-candidato à prefeito.” Na foto estão presentes toda 
a população e os presidentes dos cinco partidos, até então na época, ou seja, o Marcão 
Centofante, do PT, minha pessoa como presidente do PC do B, o Manoel Marques, do PV, a 
esposa do Sr. José Siqueira, do PAN e o Sr. Mino Nicolai, do PSB. Então, acredito que 
possuo muita propriedade em solicitar esses fatores de nosso líder. O conselho político deve 
voltar, pois completaria cerca de quatro meses que minha pessoa não estava conseguindo se 
reunir com o prefeito. Obtive muita dificuldade em conversar com o prefeito. Com muito 
sacrifício e labute o prefeito municipal me atendeu muito bem. O mesmo encaminhou todos 
os pedidos necessários para futuramente retirar as minhas dúvidas relacionadas à questão da 
verba destinada para a compra da viatura. Fica muito difícil trabalhar com a ausência do 
referido conselho político. Não possuo nenhuma reclamação relacionada ao secretário de 
governo, Sr. Manoel Marques, pois sempre fui atendido muito bem por ele. Acredito que se o 
nosso grupo quiser trabalhar de uma forma mais organizada, com resultados bons para a 
população, o conselho político deve voltar imediatamente. É uma condição que exigirei para 
permanecer no grupo do prefeito Toninho Bellini. Estou cansado de ficar estressado e 
reclamar. Devemos nos unir ou cada um procurar seu caminho. Com isso veremos o resultado 
no futuro. A indicação que elaborei relacionada a construção de um velório no bairro dos 
Prados, ainda não chegou ao prefeito. Um funcionário comissionado disponibilizou uma 
entrevista ao jornal Gazeta de Itapira em relação a referida indicação. Respeito a opinião do 



funcionário, mas acredito que o mesmo atropelou a função do prefeito municipal. É de 
competência de o prefeito constatar se pode ou não. Um funcionário comissionado não deve 
se colocar contra os fatores que beneficiam a população. Acredito que essa pessoa deve cuidar 
de seu departamento com carinho. Em relação ao requerimento relacionado aos gatos 
localizados no cemitério, acredito que não foi tomada nenhuma medida provisória... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Inclusive, não somente os gatos, 
que é uma questão de saúde pública, como também a questão do armazenamento de água nos 
vasos de plantas, acredito que nenhuma medida foi tomada para amenizar a situação... 
Continuando orador: Acredito que o administrador do cemitério possui outras coisas para 
fazer do que discutir se pode construir um velório ou não. O mesmo deve elaborar uma 
política de prevenção como vossa excelência disse. O problema dos gatos não é de agora, mas 
acredito que devemos fazer um esforço em conjunto com a Zoonose e a UIPA para amenizar 
a situação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: O deputado 
Feliciano disse que existe verba do governo estadual disponível para realizar a castração dos 
gatos. Infelizmente, não existe nenhum tipo de empenho por parte da Prefeitura Municipal 
para resolver essa situação... Continuando o orador: O problema é muito sério... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Somente gostaria de esclarecer alguns fatos. 
Vossa excelência está brava por uma opinião divergente de um determinado funcionário? Até 
onde vejo, acredito que o funcionário não agiu de forma errada, pois o órgão de imprensa foi 
até o mesmo perguntar a sua opinião. Se a opinião do referido funcionário agrada ou não, 
acredito que é outra história. Se o prefeito executará ou não, acredito que também é outra 
história. Acredito que esse assunto chegará ao prefeito e o mesmo decidirá a situação. Se a 
opinião diverge ou favorece, acredito que devemos conviver com as diferenças. Em relação ao 
vereador Cleber Borges, onde o mesmo afirma situações relacionadas a saúde pública, 
parece-me que é o paladino da moralidade. O nobre vereador se esqueceu, acredito que vossa 
excelência deve se lembrar muito bem disso, que foi marcada uma reunião entre o controle de 
Zoonoses e todos os vereadores, sendo que o nobre edil não compareceu. Agora o mesmo 
vem mostrar toda essa preocupação? Não consigo entender. Então, vamos manter uma linha 
de coerência e respeitar as opiniões divergentes. Acredito que a indicação chegará às mãos do 
prefeito, sendo que o mesmo decidirá essa situação. Caso haja possibilidade e verba em caixa, 
acredito que será feito. Não adianta achar que todas as indicações feitas nesta Casa serão 
executadas, pois o município não possui dinheiro necessário para executar tudo. Sei que é 
legítimo e os pedidos partem da população, mas não há caixa e material humano suficiente 
para que sejam atendidas todas as indicações enviadas à Prefeitura Municipal. Muito 
obrigado... Continuando o orador: No final da entrevista o funcionário debochou de minha 
iniciativa. Não admito uma situação dessas. O funcionário pode expor sua opinião, mas 
acredito que o mesmo não deve debochar de minha iniciativa. Então, acredito que cabe ao 
prefeito responder essa situação. Gosto do Caíque e toda vez precisei de alguma coisa, a 
pedido da população, o mesmo me atendeu muito bem. O Pugina também colaborou para a 
manutenção de nossos cemitérios. Gostaria de dizer que não concordo com o funcionário. 
Gostaria que voltasse o conselho político. Se não discutirmos, acredito que cada vereador 
deve se deslocar até suas residências e voltar somente no dia de sessão. Devemos discutir e 
dialogar, constatando as diferenças. Possuo muitos fatos para dialogar com o prefeito, mas 
não consigo nenhuma oportunidade. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da 
Mesa, funcionários, nobres vereadores. Gostaria de falar em relação a um determinado 
assunto, mas antes, com muita cautela, gostaria de dizer que não quero revanchismo com 
ninguém. Não sei se os dez minutos que possuo para falar serão suficientes para expor minhas 



idéias. Talvez eu cite o nome do partido e do presidente desta Casa. Gostaria de deixar bem 
claro que não tem nada a ver uma coisa com outra. O que acontece com uma determinada 
pessoa quando entra na vida pública? A pessoa é chamada de ladra e ordinária. É muito difícil 
cada pessoa lutar por seu município, estado ou país. Acontece isso pelo fato de que os 
políticos estão em baixa. É muito preocupante, pessoas como nós vereadores, não tomar 
cuidado com o que fala. Devemos tomar cuidado, pois às vezes podemos prejudicar muitas 
pessoas. É isso que venho dizendo ao longo de seis anos nesta Casa. Sempre defendi esse 
assunto e não procuro mudar de idéia. Uma das poucas vezes que cheguei atrasado nesta 
Casa, constatei que o nobre vereador Cleber Borges cobrou sobre a questão do nepotismo na 
Prefeitura Municipal. No final de sua fala o mesmo afirmou que estava esperando alguém 
responder sobre esse assunto. O que aconteceu? A minha irmã, Silvana Maria Nicolai, com 
seus 52 anos de idade, trabalhou 25 anos na Educação do município de Itapira. Minha irmã 
nunca possuiu nenhum cargo político. Antes de meu irmão ser prefeito de Itapira, minha irmã 
nunca possuiu algum cargo político. Em 25 anos de trabalho minha irmã foi cedida pelo 
governo do Estado. Desse modo, meu irmão poderia tê-la colocado em um cargo de secretária 
de Educação, pois não seria nepotismo. O cargo de secretário é de confiança. O vereador citou 
o nome do marido da vereadora Sônia e o nome da esposa do Manoel Marques. É como o 
vereador Mario disse, pois parece-me que o nobre edil é o paladino da moralidade. Não 
gostaria de magoar ninguém, pois disse que respeito muito a família do nobre vereador. O 
nobre vereador sabe muito bem disso, mas o mesmo não respeitou a minha família. Possuo 
um documento em minhas mãos, mas não gostaria de falar em relação a esse fato. O nobre 
vereador possui uma irmã, que trabalhou três anos antes de ele ser vereador. Ela também 
trabalhou cerca de um ano quando o vereador assumiu seu cargo nesta Casa. Então, acredito 
que também é nepotismo. É cargo de comissão como o cargo do marido da vereadora Sônia. 
A minha irmã não era comissionada. O nobre vereador Toninho Orcini possui um filho que 
trabalha na Prefeitura Municipal. O vereador Toninho Orcini disse que pediu para seu filho 
sair da Prefeitura Municipal para não escutar mais bobagem. O filho dele disse o seguinte: 
“Pai, não tenho nada a ver com isso. Gosto de trabalhar.” Acredito que o filho do vereador 
Toninho Orcini não tem nada a ver com isso, como também acredito que minha irmã não tem 
nada a ver com essa situação. O marido da Sônia não tem culpa se ela é vereadora. Ele foi 
chamado porque é um cargo de confiança. O marido da Sônia faz parte da coligação. Então, 
acredito que é permitido que se faça esse tipo de coisa. Existem pessoas escrotas e mentirosas 
que fizeram uma denúncia dizendo que havia nepotismo na Prefeitura Municipal. Desafio o 
vereador Cleber Borges a pesquisar o salário de minha irmã. Acredito que o salário dela não 
foi alterado em nenhum momento. As contas de minha irmã estão travadas por conta de uma 
denúncia do senhor Sandro Pio, integrante do partido do presidente desta Casa, que não tem 
nada a ver com essa situação. É uma pessoa que não deixa a administração Toninho Bellini 
progredir. Acredito que o nobre vereador Cleber falará depois de minha fala. Então, acredito 
que hoje ele responderá o porquê que no caso de sua irmã não é nepotismo. A primeira 
admissão foi no dia 03/04/2006. O nobre edil ainda não tinha assumido o cargo de vereador. 
Então, que culpa possui a irmã do nobre vereador em estar na Prefeitura? Que culpa possui 
minha irmã de ser professora em Itapira? Peço desculpas em citar o nome de sua irmã, Cleber, 
mas você não respeita ninguém. Não respeitou minha família e minha irmã. Desse modo, 
ainda querem que esta Casa tenha uma boa convivência entre os vereadores. Muitas pessoas 
são prejudicadas. Se alguém tiver que ser preso, acredito que a justiça prenderá. Itapira tem 
189 anos. Posso provar com documentos que a família Nicolai está presente nessa cidade há 
150 anos. Minha irmã não deve ser maltratada e esculachada por um vereador novato que não 
possui respeito por ninguém e responsável em criar desavenças nesta Casa. Cria desavenças 



desde o dia que entrou nesta Casa. Minha irmã precisa trabalhar, pois a mesma tem filho para 
cuidar. O vereador não deve brincar e maltratar pessoas de bem. São pessoas que trabalham e 
merecem respeito. Essas pessoas estavam nesta cidade antes de entrarmos na política. Peço 
desculpa, nobre vereador Toninho, por ter citado o nome de seu filho. Acredito que o 
vereador Décio também possui alguns parentes trabalhando na Prefeitura. Não admito que o 
nobre vereador fique afirmando que é nepotismo. Os internautas que ouviram o nobre 
vereador Cleber na semana passada devem avaliar se é nepotismo ou não. Se no caso de irmã 
é nepotismo, acredito que no caso da irmã do vereador também é. Peço mil desculpas para a 
Carol. O irmão dela que me levou a essa situação, pois citou o nome de minha irmã. Se 
alguém mexer com minha família, gostaria de deixar bem claro que responderei às alturas. 
Gostaria de constatar alguém provar alguma coisa contra a minha família. Essa situação me 
parte o coração. Vamos brigar e discutir nesta Casa, mas as pessoas de bem que não tem nada 
a ver com isso não podem ser maltratadas dessa forma. Peço desculpas, senhor presidente, por 
citar o partido de vossa excelência. Sinto isso na pele todos os dias. O Sandro Pio não deixa o 
prefeito administrar essa cidade. Como aquele dia não consegui responder, acredito que hoje o 
mesmo poderá me responder, pois o nobre vereador se inscreveu depois de mim. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, boa 
noite. É lamentável chegarmos a esse nível. Em meu discurso anterior falei das atitudes 
políticas do prefeito e não de alguém. É claro que a atitude política do prefeito, em contratar 
parentes, levou à condenação em primeira instância. É uma condenação jurídica criminal 
expedida pelo Fórum. Existe nepotismo no município de Itapira. Todos tiveram oportunidade 
para falar, mas não falaram. Em relação ao vereador citar o nome de minha irmã, gostaria de 
dizer que meu irmão não é prefeito. Então, acredito que não caracteriza nepotismo. Segundo, 
seria que minha irmã trabalhava na Prefeitura antes de eu ser vereador. Quando me elegi, 
minha irmã pediu exoneração de seu cargo. Mesmo que ela trabalhasse no período em que eu 
era vereador, acredito que não caracteriza nepotismo, pois meu irmão não é prefeito. Na 
verdade, não estou nesta Casa para acusar e falar de ninguém. Senhor presidente, por favor, 
ponha ordem nesta Casa. Não estou nesta Casa para falar de ninguém e sim de atos políticos. 
Ato político de o prefeito contratar parentes. A justiça se encarregou de condenar em primeira 
e segunda instância. Acredito que é importante trazer o tema à tona, pois desse modo toda a 
população saberá o que aconteceu e quem são as pessoas. Na verdade, não disse quem eram 
as pessoas. Não estou falando mal ou acusando alguém por passarem por cargos públicos. As 
pessoas devem ser contratadas, mas acredito que é uma atitude do prefeito possuir consciência 
de que cargo público é cargo de responsabilidade. Se a lei cita que não pode contratar 
parentes, acredito que não pode. Tanto é que o prefeito foi condenado em segunda instância. 
Criminalmente o prefeito é nepotista. Gostaria de dizer que não tenho nada contra ninguém 
pessoalmente, principalmente contra o prefeito. Respeito muito a pessoa do prefeito, mas 
possuímos divergências políticas. Como opositor ao prefeito não teria como ter deixado de 
expor minhas idéias. É claro que o nobre vereador possui suas dores em relação a sua irmã. 
Entendo você, nobre vereador, mas acredito que as coisas não caminham por esse lado. Nunca 
falei e nunca falarei nesse tom com vossa excelência. Sempre falo em relação a fatos 
políticos. É importante dizer que, além de o prefeito ser condenado por nepotismo, o mesmo 
também está cometendo improbidade administrativa, pois ele não responde aos requerimentos 
votados e aprovados neste colendo plenário. O prefeito desrespeitou esta Casa por várias 
vezes. Nesses dois anos de meu mandato o prefeito vem repetitivamente desrespeitando esta 
Casa. Fiz um requerimento na semana passada para a secretaria desta Casa levantar os 
requerimentos não informados e entrar na justiça com um mandato de segurança contra o 



prefeito. Os requerimentos elaborados pela edilidade desta Casa são baseados nos 
questionamentos da população. A nossa função, como vereadores, é fiscalizar o prefeito. A 
função fiscalizadora nos permite que criemos comissões para apurar infrações político 
administrativas. As referidas comissões nos dão poder de investigação própria. Até o presente 
momento nunca foi instaurada nenhum tipo de comissão fiscalizadora. Para especificar 
melhor, senhores, existe a punição criminal e política. Vocês se lembram do caso dos 
mensaleiros integrantes do PT? Acredito que todos se recordam, mas até o presente momento 
a situação está no Supremo Tribunal Federal. Isso mostra a morosidade da justiça, mas existe 
a punição política, onde a Câmara dos Deputados cassou alguns mandatos. O caso do Zé 
Dirceu é exemplo disso. Então, gostaria de dizer que é de competência desta Casa apurar as 
infrações político administrativas. Gostaria de parabenizar os seguimentos da imprensa por ter 
divulgado a nota que a Câmara Municipal entrará com um mandato de segurança contra o 
prefeito Toninho Bellini. Todos os seguimentos da imprensa publicaram, de forma 
competente, a questão do mandato de segurança. O prefeito sempre se blinda atrás de seus 
secretários, pois o mesmo não disponibiliza satisfação de absolutamente nada. O prefeito não 
aparece nem em comemorações públicas. O prefeito não tem coragem de mostrar o fracasso 
de seu governo. Inclusive, a imprensa procurou o prefeito, mas o mesmo direcionou 
secretários para disponibilizar informações. O que me causa estranheza é o secretário de 
Governo dizer que desconhecia da existência de algum requerimento que não informado. 
Digo aos senhores que o requerimento mais importante que elaborei foi no dia 06 de outubro 
de 2.009, relacionado a requisição de informações do setor de finanças da Prefeitura 
Municipal sobre os últimos pagamentos efetuados para as empresas Itajaí, Sanepav e Coan. 
Por que elaborei esse requerimento, senhores? Possuo um ofício da presidência responsável 
em enviar o referido requerimento ao prefeito. Isso prova que o prefeito desrespeita a 
Constituição e não informa o que realmente precisamos saber. O prefeito mente, de forma 
descarada, como o secretário de governo, pois os mesmos afirmam que desconhecem da 
existência de algum requerimento. Tudo o que falo, senhores, possui fundamento. Não venho 
à esta tribuna para brincar. Está em minhas mãos o requerimento para quem requisitar. 
Elaborei esse requerimento porque fiquei sabendo que esse governo estava cometendo 
irregularidades nesses três seguimentos terceirizados. Possuo algumas matérias publicadas 
nos jornais de nosso município. No dia 18 de outubro foi publicada uma matéria dizendo o 
seguinte: “Merenda rende mais uma condenação ao prefeito.” Será que a imprensa está 
mentindo também? Ainda no dia 18 publicaram o seguinte: “Tribunal de Contas do Estado 
encontra problemas na merenda.” No dia 22 de novembro, data posterior a elaboração do 
requerimento, foi publicado o seguinte: “Terceirizações são julgadas irregulares. Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo detectou falhas graves nos contratos firmados entre a 
Prefeitura Municipal e Viação Itajaí e Sanepav.” Por que o prefeito não informa o valor 
correto que é pago à empresa do lixo? Não informa somente pelo fato de quem deve, teme. 
Por esses motivos, senhores, peço a atenção dos senhores. Gostaria de esclarecer para a 
população que existe punição política. Estamos nesta Casa para fiscalizar, porque atualmente 
o prefeito faz o quer. Exemplo clássico disso é o caso do orçamento, pois o prefeito não 
respeitou a decisão soberana desse plenário, publicando o orçamento errado. Com isso 
entramos na justiça e ganhamos. O desembargador elaborou o seguinte parecer: “Em 
consideração que o prefeito violou o princípio do estado democrático da separação dos 
poderes e a promulgação direta do projeto original, seria impositiva e sorrateira.” O 
desembargador chama o prefeito de sorrateiro. Por que ele fez isso? Porque o prefeito 
atropelou a Constituição. Quantos atos irregulares o prefeito cometerá e quando nós 
vereadores agiremos? Por esses motivos é importante que os internautas saibam que existe 



uma determinada punição política. Até o presente momento nada foi feito em relação a esses 
fatores. Isso não é representação ou fiscalização. Acredito que devemos tomar medidas 
políticas. Vamos cassar o prefeito? Não vamos cassar o prefeito, pois em um universo de 
somente dez vereadores necessitamos de sete votos para cassá-lo. Não queremos cassar o 
prefeito e sim que o povo saiba o que realmente acontece. Muito obrigado e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, servidores desta Casa, imprensa, boa noite. Venho mais uma 
vez à esta tribuna para falar em relação ao projeto da medicação que deve ser disponibilizada 
à toda população que necessita. Nada mais justo que os medicamentos sejam distribuídos para 
o povo. Por esse motivo que a população paga seus impostos. Desse modo, qualquer cidadão 
deve receber os serviços necessários. Por determinados motivos o cidadão não possui o direito 
de retirar a medicação gratuitamente. A Saúde é direito de todos. A Constituição é clara 
quando diz que independentemente se pessoa for rica ou pobre, a mesma possui direito a 
medicação gratuita. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e todos possuem o 
direito a Saúde. Então, acredito que não estou pedindo nada mais do que o direito do povo. 
Vários PPAs de nosso município possuem a farmácia popular. Acredito que não estou criando 
nenhuma nova farmácia para atender a população. Não haverá nenhum tipo de custo. Acredito 
que o referido veto elaborado pelo prefeito municipal deveria ser rejeitado. Os vereadores 
deveriam colocar a mão na consciência, representar a população e não votar contra o direito 
da mesma. O que adianta alguns vereadores votarem contra o direito da população? Estão 
querendo que o povo somente pague impostos. É um absurdo essa situação. Os vereadores 
deveriam repensar em seu voto e votar a favor de nossa cidade. Não devemos concordar com 
uma situação que desrespeita a população de nossa cidade. Ninguém está querendo tomar 
medicamento à toa. Muitas pessoas tomam medicação porque realmente necessitam. Sabemos 
que a Fundação do Remédio (FURP) disponibiliza para o nosso município parte em 
medicação e outra em verbas. Foi dito esse assunto na prestação de contas que houve nesta 
Casa. Foi uma opção da Secretaria da Saúde de nosso município em receber parte em 
medicação e outra em verba. Então, acredito que os pacientes deveriam ser cadastrados para 
receberem a medicação adequada. Outro assunto que gostaria de falar é em relação as 
ambulâncias que transportam muitos doentes. Há muitas ambulâncias com vidros quebrados. 
Devemos possuir muito cuidado com os pacientes, pois são pessoas que estão passando por 
um momento muito difícil. Muitas ambulâncias, sem condições de operar, estão em circulação 
em nosso município. É um veículo que deve receber manutenção regularmente. Há falta de 
motoristas, pois o plantão no período da noite possui apenas dois motoristas. Acredito que 
deve haver um número de motoristas maior para atender as necessidades de nossa cidade. 
Estive no setor de ambulância para vistoriar e constatei que algumas viaturas estão paradas 
por falta de manutenção. A questão da Saúde é muito importante. Aqueles que não usufruem 
da Saúde pública não necessitam da mesma. Devemos olhar por aqueles que realmente 
necessitam desse tipo de serviço. Como vereadores possuímos o papel principal de fiscalizar e 
sempre buscar os direitos e interesses da população. Por esse motivo que estamos nesta 
Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Para mostrar aos 
senhores da imprensa e internautas, quando cito que eles mentem, realmente eles mentem 
descaradamente. Possuo um requerimento em minhas mãos do ano de 2.009. Nunca falei nada 
em relação a família do nobre vereador, mas o mesmo veio a envolver a minha família. O 
vereador afirmou que minha irmã trabalhou em um período em que eu era vereador. Gostaria 
de dizer que as afirmações do nobre vereador não possuem fundamento. Provo para os 
senhores que minha irmã foi contratada por outra empresa no 21/11/2008. Gostaria de dizer 
que assumi a vereança no ano de 2.009. Mesmo que minha irmã estivesse trabalhando, 



acredito que não seria nepotismo. Minha família não foi condenada por nepotismo. A minha 
família não foi condenada a devolver mais de R$ 500.000,00 aos cofres públicos. Sou 
oposição e me elegi oposição ao prefeito. As atitudes políticas do prefeito são irregulares. O 
prefeito foi avisado por esses motivos, sendo que o mesmo possui a chance de inverter o 
quadro da situação. Os documentos que comprovam que minha irmã foi contratada no dia 
21/11/2009 por outra empresa estão à disposição dos integrantes da imprensa. Como somos 
vereadores representantes do povo, acredito que nossas afirmações devem possuir 
fundamento. Não tenho medo de nada, pois virei à esta tribuna para denunciar. É nosso direito 
obter acesso às informações. Quando acontecer alguma coisa, ao invés do prefeito vir a 
público, o mesmo deve assumir suas responsabilidades. Isso não acontece, pois o prefeito se 
blinda através de seus secretários. O secretário disse que não recebeu requerimento nenhum. 
Posso provar que elaborei dezenas de requerimentos. O prefeito é obrigado a nos informar. 
Fomos eleitos pelo povo para cobrarmos e ter direito às informações. Devemos criar 
comissões para apurarmos essa situação. Outras Câmaras Municipais tomaram esse tipo de 
atitude e acabaram sendo mais respeitadas pelo Executivo. Não possuo nada contra o prefeito 
e sim contra suas atitudes políticas. É lamentável essa situação. Muito obrigado... 
Continuando o orador: Obrigado e uma boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite a todos. 
Possuo muito pouco tempo. O ex-prefeito, atual deputado, não foi chamado de sorrateiro e 
sim de chefe de uma organização criminosa. Essa foi a nomenclatura que o Ministério Público 
utilizou para nominar Barros Munhoz. Chefe de uma organização criminosa. O vereador bate 
no peito e diz muitas coisas sem nexo, mas não gostaria de entrar no mérito da questão por 
falta de tempo. O nosso papel é de extrema seriedade, senhores. Estou fazendo um 
requerimento para que o projeto de lei 118/2.010 venha às comissões para ser exarado o 
parecer. Desse modo o projeto virá à Ordem do Dia. Os senhores Cleber Borges e Carlos 
Sartori estão segurando um projeto que destina R$ 250.000,00 para a reforma da EMEI 
Cônego Mateus Luis Domingues, R$ 60.000,00 para a reforma da EMEF Joaquim Vieira, R$ 
250.000,00 para a aquisição de ônibus e vans para a escola, R$ 910.000,00 para o FUNDEB e 
R$ 425.000,00 para a manutenção da merenda escolar. Eles são da oposição do quanto pior, 
melhor. É o famoso tapa com unhas de gato. É essa irresponsabilidade, senhores vereadores e 
internautas, que devemos cobrar dos vereadores. Estamos nesta Casa para trabalhar... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: São dois projetos que estão sendo segurados... 
Continuando a oradora: O projeto lei 120/2.010 é relacionado ao S.A.A.E.. O que os 
vereadores da oposição querem fazer é parar a Prefeitura Municipal. Ao invés de ficarem 
falando, vocês devem trabalhar. Os senhores não quiseram as comissões? Quando fazia parte 
das comissões não segurava nenhum projeto. O município deve andar. Desafio os vereadores 
da oposição a chamarem e trabalharem nesta Casa. Caso vocês não queiram as comissões, 
vocês devem deixar as pessoas mais interessadas e responsáveis assumir. Me candidatei para 
participar das comissões, mas fui apenas um voto vencido. Vocês devem possuir ato de 
governabilidade republicano. Vocês devem solicitar a suspensão da presente sessão para 
exararem os pareceres dos respectivos projetos de lei. Vocês não devem falar a respeito da 
Saúde, porque um cidadão itapirense disse que o governo do Estado não disponibilizou 
medicamento para seu filho diabético. Essa pessoa estava querendo se deslocar até o 
município de São João da Boa Vista para fazer uma bobagem. Caso não houvesse minha 
intervenção, essa pessoa estaria fazendo uma bobagem. É obrigação do Estado, ou seja, dos 
governos Geraldo Alckmin e Serra. Como eles não estão a fim, os mesmos jogam nas costas 
do prefeito. A medicação deve ser disponibilizada para todos, mas desde que os cidadãos 
estejam cadastrados no Sistema Único de Saúde. O governo do Estado não está 



disponibilizando medicamento para o SUS. Então, acredito que devemos colocar os pingos 
nos “ii” e trabalhar com seriedade. Estou fazendo esse requerimento e sei que meu tempo é 
curto, mas exijo que o projeto seja votado. Os senhores devem permanecer nesta Casa, pois 
devemos começar a separar o joio do trigo. É disputa política e faz parte do jogo, mas gostaria 
de constatar quem votará favorável ao meu requerimento para que os referidos projetos 
venham à Ordem do Dia. Sem a aprovação dos projetos nossas crianças e professores sairão 
prejudicados. Acredito que ninguém nesta Casa sairá prejudicado. Caso o projeto não seja 
aprovado na data de hoje, com certeza chamarei a responsabilidade de todos os vereadores. Se 
o prefeito não disponibiliza informação, vocês devem entrar na justiça, embora saiba que as 
respostas chegaram à esta Casa. Vamos fazer o básico nesta Casa, ou seja, votar os projetos de 
leis, senhores. A obrigação do professor é ensinar e do vereador é votar. Espero que os 
senhores vereadores tenham um ato de lucidez e não optem na política do quanto pior, 
melhor. Fui, durante quatro anos, oposição ferrenha ao Barros Munhoz. Todos sabem disso. 
Todavia, votava favorável aos projetos bons que vinham a esta Casa e contra os ruins. Muito 
obrigada.” 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. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES:  “Como os integrantes das comissões foram citados, gostaria de esclarecer 
alguns fatos para a população. Quando um determinado projeto de lei chega à esta Casa, o 
mesmo é encaminhado às comissões. Desse modo, as comissões possuem um tempo por lei 
para que o projeto seja estudado. No caso, os referidos créditos estão dentro do prazo 
regulamentar nas comissões para serem estudados. Acredito que é a nossa forma de verificar e 
fiscalizar onde o dinheiro público está sendo aplicado. Ninguém está segurando nenhum 
projeto. Como a nobre vereadora elaborou um requerimento verbalmente, acredito que o 
mesmo será discutido e votado. Vamos reunir a bancada e provar para a nobre vereadora que 
ninguém está segurando nada. Na verdade, senhores, a nobre vereadora somente gostaria de 
mudar o foco do assunto. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria que a sessão 
fosse suspensa para as comissões competentes exararem os pareceres dos respectivos projetos 
de lei nº 118 e 120/2.010. Desse modo, os mesmos devem vir à Ordem do Dia de Hoje para 
serem discutidos e votados. Esse seria o meu requerimento. Gostaria que fosse colocado a 
apreciação deste plenário. Muito obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Em 
conversação nos bastidores posso afirmar que ninguém está nesta Casa para brincadeiras. A 
comissão exarará os referidos pareceres para votarmos favoráveis aos projetos, nobre 
vereadora. Não estamos presentes nesta Casa para atrapalhar. Fique tranqüila. Seu 
requerimento será colocado em votação e será aprovado. Aquilo que vossa excelência 
solicitou em relação as comissões, acredito que será aprovado. Estou falando para a imprensa 
que não estamos nesta Casa para segurar projeto.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em 
votação o requerimento verbal elaborado pela nobre Vereadora Sra. Sônia de Fátima dos 
Santos. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Solicito a retirada do projeto nº 89/2010 de minha autoria, que cria o 
programa Agenda 21 local e o Fórum 21 no município de Itapira. Gostaria de esclarecer que 
encaminharei um ofício ao prefeito municipal solicitando que a propositura volte à esta Casa, 
pois é de competência do Executivo. Muito obrigado.” Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca 
em votação o Requerimento verbal elaborado pelo nobre Vereador Sr. Luis Henrique 



Ferrarini. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 00122/2010.- Em que o Vereador 
Sr. Luis Henrique Ferrarini, submeteu à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que cria o Conselho Municipal Fórum 21 e dá outras providências. DESPACHO: 
RETIRADO PELO AUTOR . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Ato conseguinte, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Presidência acata sem restrição para que seja confeccionada 
cópia da mídia (áudio) que gravou a 28ª e 29ª Sessões Ordinárias deste ano. 1º) Em discussão 
e votação a Ata da 28ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de Agosto de 2.010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 31 
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. 00121/2010.- 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$ 1.570.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00122/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 
Cessão de Uso de imóvel as empresas Indústria de Suportes Brasil Ltda e Itartefatos Indústria 
e Comércio de Artefatos Metálicos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00123/2010.- Em que o Sr. Mauro Antonio Moreno 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da instalação de sistema de aquecimento solar de água por meio do 
aproveitamento da energia solar nas edificações de uso residencial e não-residencial. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Pareceres. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a sessão seja suspensa 
com a finalidade de as comissões competentes exararem parecer ao bojo dos Projetos de Lei 
nºs 118 e 120/2010. (Suspensa). Reiniciada a sessão após verificação de quorum o Sr. 
Presidente solicita ao 1º Secretário para que faça a leitura dos seguintes Pareceres. 5º) 
PARECER nº. 167/2010.- Ao Projeto de Lei nº 019/2010. 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 às Razões de Veto do Poder Executivo ao Autógrafo nº 96/2010, originário do Projeto 
de Lei nº 19/2010 - , de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Disciplina a entrega 
de medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de Itapira" não concordam com 
as alegações do Prefeito Municipal, mas reconhecem que o Veto é um direito constitucional, 
legal e jurídico do Executivo, motivo pelo qual, o encaminham para votação. 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 31 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 168/2010.- Ao 
Projeto de Lei Complementar nº 07/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras 
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera e acrescenta dispositivo ao art. 86-A da Lei Complementar nº 1.079, 



de 20 de dezembro de 1972, que institui o Código Tributário Municipal", após minuciosos e 
acurados estudos sobre o teor da matéria, ainda após ouvir as explicações do servidor público 
do setor de arrecadação, são de parecer favorável ao Projeto de Lei "sub studio" uma vez que 
não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) PARECER nº. 169/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 111/2010. 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 111/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo 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", após minuciosos e acurados 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 31 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 170/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 116/2010. 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 116/2010, que 
"Dispõe sobre a denominação de pontos de táxis existentes no município" de autoria do 
Vereador Luis Henrique Ferrarini, são de parecer favorável eis que inexiste óbice de natureza 
constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo dedica aos saudosos 
cidadãos, Jacinto Pavinato e Rubens Rossi, que em vida foram homens probos, trabalhadores, 
responsáveis chefes de famílias e exerceram com muita dedicação a profissão de motorista 
profissional. 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 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
9º) PARECER nº. 171/2010.- Ao Projeto de Lei nº 117/2010. 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 117/2010, que "Denomina de `Dr. José Paulo Sholz´ o 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal de Itapira" de autoria do Vereador 
Carlos Alberto Sartori, são de parecer favorável eis que inexiste óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois é justa e meritória a homenagem que o Poder Legislativo dedica ao saudoso 
cidadão, que em vida prestou inestimáveis serviços à população itapirense, no Laboratório de 
Análises Clínicas do Município, como dedicado servidor público que era. 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 
31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 



172/2010.- Ao Projeto de Lei nº 119/2010. 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 119/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Acresce os §§ 1º. 2º, 3º e 4º no 
art. 1º da Lei nº 2.711/96", 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 31 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 173/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 118/2010. 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 118/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 2.475.000,00", após minuciosos e acurados 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 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) PARECER nº. 
174/2010.- Ao Projeto de Lei nº 120/2010. 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 120/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 530.000,00", após minuciosos e acurados 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 31 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. 13º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Carlos Bellini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00188/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Carlos Faco. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00189/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rita Ananias Nogueira. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 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. 
16º) Requerimento nº. 00196/2010.- Voto de Congratulação com os organizadores da 29ª 
UMADI - União da Mocidade da Assembléia de Deus. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento nº. 
00197/2010.- Voto de Congratulação com os Despachantes de nossa cidade, pela data de 26 
de agosto, quando se comemora o Dia do Despachante. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 
00198/2010.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e 
semi-urbano Itajaí, objetivando a construção de dois pontos de ônibus, dotado de cobertura e 
bancos em Barão de Ataliba Nogueira nas vias que especifica. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento 
nº. 00199/2010.- Voto de Congratulação aos Corretores de Imóveis de nossa cidade, pelo Dia 
Nacional dos Corretores de Imóveis, comemorado em 27 de Agosto. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 
00200/2010.- Voto de congratulação com os organizadores e participantes do XV Festival de 
Judô do Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio 
Orcini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00201/2010.- Voto de Congratulação com o 
Itapirense Tiago Fontolan Batista pelo brilhantismo dos eventos realizado em Itapira e 
relevantes serviços prestados à comunidade. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 00202/2010.- Voto de 
congratulação com os servidores municipais integrantes da Defesa Civil do Município, pelos 
excelentes serviços prestados à população itapirense. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23) Indicação nº. 00328/2010.- 
Sugere denominação de Carlos de Freitas a um logradouro público municipal. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) 
Indicação nº. 00329/2010.- Sugere denominação de Antônio Carlos Venturini a um 
logradouro público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 00330/2010.- Sugere 
denominação de David Alexandre de Freitas a um logradouro público municipal. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
26º) Indicação nº. 00331/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos nas Ruas 
Joaquim Alves da Silva e Luiz Frasseto na vila Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) 
Indicação nº. 00332/2010.- Sugere construção de banheiros, masculino e feminino nas 
dependências do Cemitério Municipal da Saudade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Indicação nº. 
00333/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que estude a possibilidade de utilizar área entre as ruas 
Natálio Bianchesi e Stellio Augusto L. Penante para aumentar a pista que atualmente serve 
para aulas de condutores pelas auto-escolas. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 00334/2010.- Sugere 
denominação de Onofre Manguini Marques a um logradouro público municipal. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
30º) Indicação nº. 00335/2010.- Sugere providências objetivando a construção de calçadas ao 
longo da Rua, Maria Desidério Sartori. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Indicação nº. 00336/2010.- Sugere 
providências objetivando a construção de calçadas ao longo da Avenida Paulo Afonso Pereira 
Ulbrichit. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 32º) Indicação nº. 00337/2010.- Sugere denominação de 
Geraldo Polentini a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Indicação nº. 00338/2010.- 
Sugere denominação de Jacintho Geraldo Bosso a um logradouro público municipal. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) 
Indicação nº. 00339/2010.- Indica ao Senhor Prefeito para que realize melhorias no prédio da 
administração do Cemitério da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Indicação nº. 00340/2010.- Sugere 
retirada de uma árvores na Rua das Acácias, em frente à residência número 76, a pedido do 
próprio morador. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 36º) Indicação nº. 00341/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que 
seja recolocado um transformador e relógio de controle de energia na praça central do bairro 
Jardim Camboriú. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 00342/2010.- Sugere implantação de um 
redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Tereza Lera Paoletti nas proximidades do 
estabelecimento Doce Vida, nas imediações do cruzamento com a rua 13 de maio. 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 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 38º) Indicação nº. 00343/2010.- Sugere instalação de semáforo no 
cruzamento da Rua 24 de Outubro com a Major David Pereira. 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 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
39º) Indicação nº. 00344/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine a instalação de 



bebedouros nas instituições de ensino da rede municipal do bairro Istor Luppi. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
- Ofícios: 40º) Arquidiocese de Campinas: Convite para a realização da Ordenação 
Episcopal do Revmo. Mons. Pedro Carlos Cipolini à realizar-se no dia 12 de Outubro de 
2.010, às 16:00, na Catedral Metropolitana situada na Praça José Bonifácio, s/n, em 
Campinas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) Câmara Municipal de Bebedouro: Fiel 
cópia da Moção de Apelo nº 48/2010, de autoria da Vereadora Sebastiana Maria Ribeiro 
Tavares de Camargo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Agosto de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) Comitê Paraolímpico 
Brasileiro:  Convite para a realização da Cerimônia de Abertura das Paraolimpíadas Escolares 
2010 à realizar-se no dia 07 de Setembro de 2010, às 16:00, no Grande Auditório Celso 
Furtado situado na Avenida Olavo Fontoura, nº 1.206, Parque Anhembi, município de São 
Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 43º) Coordenadoria de Políticas de Emprego e 
Renda: Informações sobre o mercado de trabalho dos municípios paulistas, bem como, outras 
informações de caráter socioeconômico, com o objetivo de subsidiá-los no 
planejamento,elaboração e implementação de programas e ações de geração de emprego e 
renda, visando o desenvolvimento social e econômico local. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 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 = Ato seguinte, o Sr. Presidente Paulo Roberto Andrade informa ao 
Plenário que terá que deixar o comando da Sessão porque recebeu, através de um 
telefonema, um chamado urgente para tratar de assuntos particulares e de família. Ato 
contínuo, solicita ao Vice-Presidente, Sr. Carlos Alberto Sartori, para que assuma a 
cadeira de presidente para gerir os trabalhos legislativos na Ordem do Dia. 1º) Em única 
discussão o Veto Total ao Autógrafo nº 96/2010, ao Projeto de Lei nº 19/2010; Que 
disciplina a entrega de medicamentos pela rede municipal de saúde do Município de Itapira. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SIL VA BORGES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar 
nº 007/2010.- Altera e acrescenta dispositivo ao art. 86-A da Lei Complementar nº 1.079, de 
20 de dezembro de 1972, que institui o Código Tributário Municipal. Autoria: Vice-Prefeito 
Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 
07/2010. 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 Vice-Presidente 
em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 07/2010. Aprovado em segunda votação 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em primeira discussão o 
Substitutivo 01/2010 ao Projeto de Lei 079/2010.- 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Boa noite a todos novamente. Esse substitutivo foi elaborado devido ao fato que 
o projeto obteve uma discussão em relação ao laudo técnico em que o seu artigo 1º 
acrescentava. O referido artigo dizia que deveria ser elaborado para aqueles que recebessem 
doações do município. Alguns vereadores da situação votaram contra o projeto devido a 
exigência do mesmo, uma vez que a letra da lei deixava claro que os laudos poderiam ser 
feitos por qualquer profissional da área, inclusive os funcionários da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente sem que houvesse custos para qualquer entidade de nosso município. O 
referido projeto visa a conscientização e preservação ambiental. De forma alguma o projeto 
tem por objetivo para que haja custo ou despesa para aqueles que elaboram eventos em nosso 
município. A Prefeitura Municipal sempre teve a tradição de doar verbas para a concretização 
de festejos, principalmente para instituições beneficentes. O objetivo do projeto é a 
preservação e conscientização ambiental. Várias vezes, em outras oportunidades, explanei 
sobre os gases de efeito estufa. O vereador Mario, no caso, pediu um determinado prazo, pois 
seria encaminhado à esta Casa o Código Ambiental de nosso município. Naquela ocasião, não 
acreditei que o Código seria encaminhado à esta Casa em tempo hábil. Desse modo, o projeto 
foi votado. Verificamos que o Código não possui nada em relação a preservação ambiental. 
Para melhorar o projeto encarreguei-me de procurar um profissional da área. A Sra. Odete, 
juntamente com o pessoal da AIPA, estudaram o projeto acrescentando algumas 
modificações. Para o projeto ficar claro foi acrescentado alguns artigos retirando a 
obrigatoriedade da emissão do laudo. A compensação ambiental fica facultativa as 
instituições do gênero. Foi acrescentado no parágrafo único que as instituições são obrigadas, 
na realização do evento, de possuírem, pelo menos, dois recipientes para a destinação do lixo 
gerado no evento. Os recipientes são destinados ao lixo reciclável e não reciclável. O vereador 
Ferrarini também sugeriu para que seja colocado frases educativas de conscientização e 
preservação ambiental. Então, o objetivo do projeto é a conscientização e preservação 
ambiental. A representante da AIPA disse que o projeto é muito bom e vem de encontro com 
o Código Ambiental. Peço o voto dos senhores, pois acredito que o Meio Ambiente 
agradecerá. O objetivo do projeto é a conscientização e preservação ambiental. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor 
presidente, nobres colegas, boa noite. Vejam como funcionam as coisas nesta Casa. Quando o 
projeto de lei esteve pela primeira vez neste plenário para a discussão e votação do mesmo, 
em momento algum dissemos que a idéia do projeto seria ruim. Frisamos alguns pontos do 
projeto, como o vereador acabou de dizer em relação ao laudo que seria onerado e a questão 
das entidades beneficentes. A quermesse e o lar São José deveriam apresentar um 
determinado laudo. Desse modo, se tornaria inviável a realização de eventos para essas 
entidades. Pedimos o adiamento para estudarmos e revermos o projeto de uma forma melhor, 
mas houve uma intransigência e o projeto foi votado. Quando o projeto chegou a segunda 
votação, pasmem vocês, que o nobre vereador acatou a nossa solicitação de estudarmos 
melhor o projeto. O nobre vereador conversou coma a Sra. Odete, representante da AIPA, 
ouviu outros vereadores acatando algumas sugestões e atualmente vem com um substitutivo 
bem mais adequado as realidades de nosso município. Tanto é que o artigo 3º diz o seguinte: 
“É facultativo as instituições beneficentes filantrópicas e do gênero que receberem verba da 
municipalidade à realizar a compensação ambiental.” Então, vejam que houve uma 
mudança, ou seja, por que não houve nenhuma mudança antes da primeira votação? Como 
afirmaram em outras sessões que a nossa bancada vota contra os projetos de autoria da 
bancada de oposição, na qualidade de líder do prefeito, oriento à todos o voto favorável ao 



substitutivo de autoria do Continuação da Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 de 
Agosto de 2.010. nobre vereador, uma vez que houve essa humildade de acatar algumas 
sugestões. Acredito que houve um consenso com a AIPA. A idéia é boa e o projeto se 
aperfeiçoou. Hoje o projeto é exeqüível, ou seja, o mesmo está adequado ao município. O 
artigo 9º diz que é de competência do Executivo regulamentar o projeto através de decreto. 
Portanto, caso o Executivo acredite que deva elaborar alguma coisa quando houver realização 
de algum evento, o prefeito poderá, através de decreto, regulamentar e adequar a situação. 
Oriento o voto favorável. Acredito que foi nobre a atitude do nobre vereador em mudar 
algumas situações do projeto. No entanto, não sei o porquê que foi forçado a primeira votação 
do projeto. De toda forma, acredito que é louvável a alteração do projeto para a adequação do 
mesmo. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, público presente, imprensa, boa noite. 
Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Cleber Borges, pois o Meio Ambiente está 
sendo destruído e a humanidade está pagando a conta. Então, acredito que o projeto ficou 
adequado para atender as necessidades de nosso município. Acredito que conseguimos dar 
mais um passo em relação ao Meio Ambiente. Estive juntamente com a presença da Sra. 
Odete em um evento da Copaíba, responsável em apresentar alguns dados sobre a situação das 
margens do Rio do Peixe. É muito preocupante essa situação. O nosso município possui 
muitos problemas relacionados ao Meio Ambiente, mas acredito que devemos enfrentar essa 
situação. Devemos debater e chegar a um denominador comum. Hoje retirei um projeto de lei 
que cria o Fórum 21, onde também é relacionado ao Meio Ambiente. Esperamos que o 
prefeito envie um projeto à esta Casa. Tudo o que elaborarmos em prol do Meio Ambiente é 
benéfico. Estive presente na Secretaria de Meio Ambiente nessa semana e pude constatar que 
o projeto relacionado ao selo ambiental está saindo do papel. É uma lei que todos os 
vereadores desta Casa aprovaram. Essa situação mostra que estamos no caminho certo. 
Acredito que devemos defender com leis que realmente favoreçam o Meio Ambiente. Muito 
obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Substitutivo 01/2010 ao Projeto 
de Lei nº 079/2010. 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 
Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 
plenário, coloca em segunda votação o Substitutivo 01/2010 ao Projeto de Lei nº 079/2010. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0088/2010.- Dispõe sobre o recolhimento e 
destino final de resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. O referido projeto visa a 
regulamentação da destinação final dos resíduos do serviço de Saúde. Na verdade, fui à vários 
serviços de Saúde e pude constatar que não possuímos destinação específica desses resíduos. 
O projeto vem a obrigar o procedimento de recolhimento dos resíduos. Vejo que alguns 
ambulatórios possuem muita dificuldade. Muitas vezes os responsáveis por esses setores 
ficam ligando para receberem algum tipo de orientação relacionada ao destino final desses 
resíduos. Não somente os ambulatórios médicos e farmácias, como outros locais, também 
necessitam de orientação. Alguns institutos de beleza, salão de serviços relacionados as 
tatuagens não possuem orientação. Dentro do Hospital Municipal é feito um trabalho 



terceirizado. O recolhimento é feito de forma incompleta, pois vejo que há um problema sério 
em relação aos resíduos alimentares, por exemplo. O prazo que é feita a coleta não é regular. 
Dependendo da quantidade o transporte não passa todos os dias. O recolhimento dos resíduos 
é regular sem nenhum tipo de fiscalização. A Vigilância Sanitária é responsável por esses 
fatores, mas dificilmente, talvez por falta de recursos humanos, não é feita a fiscalização. Sei 
que em alguns estabelecimentos é feita uma fiscalização anual. É solicitado para 
descriminarem a documentação. Há vários tipos de documentos para a comprovação da 
destinação final dos resíduos. Na verdade, é feita anualmente a fiscalização... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Mario da Fonseca: Somente possuo uma preocupação 
relacionada a esse projeto. Recentemente o Presidente da República aprovou a política 
nacional de resíduos sólidos. Confesso que sou ignorante em relação a esse assunto, pois não 
sei se trata realmente essa matéria ou não. Não sei se essa matéria que vossa excelência está 
propondo está de acordo com a lei federal... Continuando o orador: Está sim. Inclusive, 
estou anexando junto ao projeto um plano de gerenciamento relacionado aos resíduos dos 
serviços de Saúde. O projeto possui embasamento jurídico e tudo mais. Em relação ao 
transporte dos resíduos, acredito que deveria ser feito por pessoas especializadas. Acredito 
que não está sendo feito esse tipo de trabalho em nosso município. Algumas instituições de 
Saúde deixam acumular esses resíduos por meses até atingir uma determinada quantia 
necessária para o transporte. Por esse motivo que é feito esse tipo de estoque dos resíduos. 
Então, acredito que o projeto é de fundamental importância em relação a Saúde pública. 
Devemos regulamentar o destino final, a forma que é feita, aplicação de multas, dentre outros 
fatores, em relação aos resíduos. Possuo em mãos as penalidades especificadas na legislação 
em relação a valores. Devemos trabalhar para que haja uma fiscalização permanente. 
Atualmente a fiscalização está sendo muito superficial, sendo que a maioria das instituições 
não possuem orientação adequada em relação ao destino final dos resíduos. Acredito que seria 
muito importante para a Saúde pública. Gostaria que todos estudassem o projeto, pois o 
mesmo se encontra bem especificado. O voto favorável seria de suma importância para o 
nosso município. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer 
e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 7 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 00111/2010.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00116/2010.- Dispõe sobre a denominação de pontos de táxis 
existentes no município. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 116/2010. 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 Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado 
pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 116/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00117/2010.- Denomina de "Dr. José Paulo Sholz" o 



Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal de Itapira. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 117/2010. 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 Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 117/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00118/2010.- 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.475.000,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 118/2010. 
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 Vice-Presidente 
em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 118/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Indo de encontro ao que a vereadora disse em relação de que os integrantes das 
comissões permanentes estão querendo segurar o projeto, gostaria de deixar bem claro para a 
população que o projeto estava nas comissões devido ao tempo regimental que o mesmo 
deveria passar. Gostaria de deixar claro para a população que nunca fomos contra aos projetos 
que beneficiam a população ou qualquer área do governo. Em relação aos créditos, posso 
afirmar que nunca votamos contra. Então, isso mostra para a população que não somos contra 
o prefeito. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Está claro que isso somente veio hoje pelo fato de que 
denunciei através da tribuna desta Casa. O povo e os internautas se lembram que ao contrário 
que o vereador acabou de dizer, o mesmo votou contra a UTI móvel para a cidade de Itapira. 
Inclusive, foi objeto de um determinado panfleto distribuído em nossa cidade. Então, o 
projeto poderia estar em seu prazo regulamentar, mas o mesmo é urgente. Tanto é que 
elaborei um requerimento, através da tribuna desta Casa, para o projeto ser aprovado na data 
de hoje. Muito obrigada.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Em relação a UTI móvel? Gostaria que a nobre vereadora 
justificasse o caso. Na verdade, minha pessoa ainda não era vereador. Nunca votei contra 
nenhum projeto do prefeito relacionado a UTI móvel. Mais uma vez isso mostra que os 
vereadores integrantes da situação estão equivocados. Contra fatos não há argumentos, 
senhores. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Gostaria de dizer a nobre vereadora que o fato ocorreu na legislatura 
passada. Pode ter certeza disso. Votei favorável porque acredito que não devemos votar contra 
os projetos que beneficiam a população. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00119/2010.- Acresce os §§ 1º. 2º, 3º e 4º no art. 
1º da Lei nº 2.711/96. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 119/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 



VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00120/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 530.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 120/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
MARIO DA FONSECA:  “Gostaria de esclarecer que nos dois anos em que estive presente 
na legislatura passada esse tipo de projeto relacionado a crédito suplementar e adicional nunca 
foi motivo de problema nesta Casa. Os projetos sempre chegavam à esta Casa para serem 
votados na mesma sessão devido a sua simplicidade e bem explicação que continha a 
mensagem dos mesmos. Esse fato é uma situação que a administração utiliza em seu 
dia-a-dia. Em todo caso, as comissões possuem esse prazo, mas acredito que nunca foi 
utilizado esse tipo de tempo. Preciso enfatizar uma coisa, pois desde o dia que assumi a 
liderança da bancada e me dirigi ao vereador Toninho Orcini para fazer acordo relacionado a 
esse tipo de projeto, o mesmo nunca se recusou. Ele sempre foi favorável a votar o projeto no 
dia em que o mesmo chegava à esta Casa. Então, o problema não foi relacionado a liderança e 
sim em outra questão. Não vejo necessidade de os projetos desse tipo ficarem exatamente 
quinze dias nas comissões. Acredito que os mesmos podem ser perfeitamente aprovados no 
mesmo dia. Em respeito ao acordo de lideranças, gostaria de ressaltar que o vereador Antonio 
Orcini nunca foi favorável a esse tipo de prática de segurar algum projeto desnecessariamente 
nas comissões nesta Casa. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 
195/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 
00200/2010.- Voto de congratulação com os organizadores e participantes do XV Festival de 
Judô do Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 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 15 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR 15 DIAS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 13º) 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 Antonio Orcini requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 60 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 60 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) Em única discussão a 
Indicação nº 00318/2010.- Sugere revitalização de jardim existente em frente ao Velório da 
Paz. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite aos que ainda se encontram nesta 
Casa. Doutor Mauro, embora imbuído de uma excelente boa intenção, particularmente 
gostaria de pedir que vossa excelência retirasse esse requerimento e separasse em dois, pois 



uma seria relacionada a revitalização da jardinagem e outra seria relacionada ao playground. 
Entendo a boa vontade, pois acredito que haverá mulheres que vão aos velórios e não tem 
com quem deixar as crianças pequenas. As crianças pequenas são pessoas que possuem uma 
energia muito grande. Votarei contra, mas gostaria de dizer o porquê de tal feito. Por que o 
mundo atual se encontra do modo que está? Acredito que está faltando valores, Dr. Mauro. 
Sou do tempo em que quando ouvíamos algum professor falar, conseqüentemente ficávamos 
quietos. Atualmente podemos constatar que as pessoas estão matando os professores somente 
pelo fato de que alguns se encarregam em chamar a atenção dos alunos. Então, acredito que 
os pais das crianças deveriam ensinar as crianças que o velório não é lugar de brincar. Os pais 
deveriam explicar o motivo pela qual as crianças estariam presentes nesse lugar. Então, ainda 
que a criança não seja parente próxima do falecido, acredito que há a presença de outros 
parentes próximos. Não seria um local adequado para brincar. Acredito que seria o momento 
de resgatarmos esses valores, ou seja, de mostrar aos nossos filhos e netos que existe lugar 
adequado para brincar e ficar quieto. Então, Dr. Mauro, por conta disso gostaria de pedir ao 
senhor para que retirasse e elaborasse outra indicação relacionada a revitalização do espaço de 
jardinagem. Acredito que esse mundo está ficando perdido por essa falta de valor. Pude 
constatar no noticiário de hoje que uma determinada pessoa enfiou pregos e agulhas em uma 
criança de um ano e dois meses. Em nossa época não ouvíamos falar desse tipo de atitude. 
Posso afirmar sem medo de errar, Dr. Mauro, que quando as minhas filhas dormiam na casa 
de suas amigas nunca passou-se em nossa cabeça que o pai delas eram pedófilos. Graças a 
Deus nunca aconteceu esse tipo de coisa, mas atualmente posso constatar que muitas pessoas 
possuem medo relacionado a esse tipo de fato. Alguns fatores como a impunidade e o Código 
Penal obsoleto colaboram para esse tipo de ato. Devemos ensinar nossos filhos. Tentamos 
ensinar nossas crianças à medida que as mesmas conseguem assimilar. Acredito que é desse 
modo que devemos ensinar as crianças. Com o passar do tempo as crianças conseguirão 
entender, de forma elaborada, o que estamos explicando as mesmas. Então, gostaria de pedir 
ao senhor, encarecidamente, a retirada dessa indicação. Os assuntos devem ser apreciados 
separadamente. Acredito que é impertinente a questão do playground. Portanto, estou 
elaborando esse requerimento com muito respeito que possuo a sua pessoa. Acredito que 
devemos resgatar esses valores, pois as coisas estão se perdendo. Criança deve ser frustrada, 
pois acredito que chegamos a um ponto onde as mesmas estão fazendo o que bem entendem. 
É assim que aprendemos, pois não podemos possuir tudo na vida. Gostaria de votar favorável 
ao espaço de jardinagem. Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO:  “Entendi o recado da doutora em relação ao resgate dos 
valores. Acredito que nada impede que haja a referida revitalização do parque e seja 
construído o playground. A distância do playground seria de pelo menos 30 metros do 
velório. Há muitas crianças que residem nas proximidades da localidade. Acredito que elas 
sentem falta desse espaço. Na verdade, o referido espaço não seria usado somente nos dias de 
velório. Atualmente a praça está suja e abandonada com vários garotos fazendo uso de drogas. 
Freqüentemente passo defronte a escola e observo que várias crianças fazem uso de droga na 
localidade. Seria o momento de haver uma revitalização total do jardim. Nada impede a 
construção do referido playground, pois o mesmo não será usado somente nos dias de velório. 
Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 318/2010. Aprovada 
menos 2 votos dos senhores vereadores Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos e 2 abstenções de voto dos senhores vereadores Luis Henrique Ferrarini e Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 326/2010. Aprovada. 
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:  “Pedi vista da 
matéria na semana passada para constatar in loco a localidade. Afirmei para o Paulo que 
deveria ficar apenas uma mão. Se fizer o que se está se pretendendo, acredito que muitos 
caminhões terão dificuldade em manobrar seus veículos. Desse modo, acredito que 
complicará ainda mais a situação das pessoas que vierem de outros sentidos. Por esse motivo 
votei contra.” DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Em única discussão a 
Indicação nº 00332/2010.- Sugere construção de banheiros, masculino e feminino nas 
dependências do Cemitério Municipal da Saudade. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação a Indicação nº. 332/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Essa sugestão chegou até 
a minha pessoa através do Dourado, presidente do PSDC. Portanto, gostaria de dividir essa 
reivindicação com a pessoa do Dourado, pois foi ele que sugeriu a referida idéia. Muito 
obrigado.” A seguir, justifica o voto o vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Sou 
favorável a construção do sanitário no cemitério, mas acredito que deveríamos tomar muito 
cuidado em relação ao local onde o mesmo será construído. O problema seria por questões de 
segurança. Caso o sanitário seja construído fora de um local adequado, muitas pessoas 
poderão correr riscos de assaltos. Então, acredito que seria importante reforçarmos a questão 
da Segurança. Muito brigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00342/2010.- Sugere 
implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Tereza Lera Paoletti nas 
proximidades do estabelecimento Doce Vida, nas imediações do cruzamento com a rua 13 de 
maio. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Em única 
discussão a Indicação nº 00343/2010.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da Rua 
24 de Outubro com a Major David Pereira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Agosto de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 
transcritos em sua íntegra). A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício convoca todos os 
senhores vereadores para a realização de uma Sessão Solene para a outorga de Título de 
Cidadania Itapirense aos senhores José Fernando Coutinho, Luis Carlos Pires e outorga 
de honraria Tenente Coronel Lourenço Cintra ao ilustre senhor Arlindo Bellini, a 
realizar-se no dia 10 de setembro de 2.010, às 19:30, na sede deste Poder Legislativo.” 
Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
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. 


