
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de novembro de 2009. 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 e SÔNIA DE F ÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. Ausente o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE.  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 : "Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores, público presente, boa noite. Quero tecer alguns comentários de suma importância 
da cidade. Hoje, estamos recebendo dois moradores da associação de bairros do Brás 
Cavenaghi. Estive lá, e verifiquei que na área de lazer o bairro está deficitário. Precisamos de 
uma reforma da quadra, reforma do campo de grama, de areia. Não adianta fazer um  pouco 
aqui e ali, manda para os departamentos, mas é um ano de crise. Então, a semana que vem 
entrarei com um requerimento pedindo ao prefeito para que determine ao setor competente 
uma revitalização do local e quanto custa para fazer isso. Dessa forma, se a gente tiver idéia 
do custo, podemos buscar recursos junto aos deputados, enfim, recursos que resolvam de vez 
esses problemas. Conto com o Líder do prefeito nessa empreitada de fazer esse projeto. 
...Aparte concedido ao vereador Mario da Fonseca: O senhor poderia ser mais específico, ou 
seja, qual é o pleito, o que realmente eles estão precisando. ...continuando o orador: por 
exemplo, na quadra não tem banheiro, não tem bebedouro de água, são melhorias que não 
adiantam ficar fazendo indicações. Então, um projeto de revitalização seria necessário e 
quanto custa. Isso custaria cem ou duzentos mil reais? Vamos buscar isso ai porque não 
adianta nada ir lá com remendo. Conto  com o senhor nisso ai para que atendamos esse 
clamor dos moradores desse bairro.  Outro assunto quer vou falar, apesar de ser polêmico, 
mas não tem jeito e temos que tentar resolver.  Estou recebendo o Alexandre Luis Rodrigues, 
ele pratica esporte na pista de atletismo.  É uma velha história que volta à tona. Dizem que 
tem o dinheiro, precisa fazer, falta alguma coisa do governo do estado, o senhor poderia me 
dizer, por favor? ....Aparte concedido ao vereador Cleber Borges: É só qualquer vereador dar 
uma volta na pista, tentar passar dentro do mato e adentrar na pista para treinar. Muitas 
pessoas querem praticar esportes na pista, temos atletas de nível de campeões brasileiros e 
temos a verba de cem mil reais, já faz um ano e cinco meses que está empenhada e não há 
esforço da administração para liberar essa verba. ...continuando o orador: Líder do prefeito, 
gostaria de saber se a verba da pista está atrelada á verba do Lions Clube? ...Aparte concedido 
ao vereador Mario da Fonseca: Não é que não tem empenho da administração, há empenho 
sim. Eu já expliquei dessa tribuna, mais de uma vez, o vereador Mino também já explicou, 
que o governo do estado, não foi o prefeito, vinculou uma verba a outra. Como saiu primeiro  
a verba da reforma da quadra do Lions, a verba da reforma da pista de atletismo só será 
liberada após a prestação de contas da reforma da quadra do Lions. O município está 
empenhado em prestar contas da reforma da quadra do Lions. No entanto, isso está à 
disposição de quem quiser ver, o governo do estado cada hora diz que a prestação de contas 
deve ser feita de uma forma. Ou seja, o problema todo está na secretaria de estado  do 
esportes. Não é na prefeitura. Quem tem influência com o deputado, o vereador Cleber Borges 
que arrumou a verba, por favor, conversem na Secretaria e fale para eles acertarem. O 
problema está lá, no modo de prestar contas que eles estão exigindo. ...Aparte concedido ao 
vereador Cleber Borges: eu rebato o que o vereador disse. Eu já fui várias vezes no governo 



do estado, sempre falta documentação, inclusive documentação básica de prestação de contas, 
de declaração do prefeito, certificado do prefeito, documentos básicos e eles não chegam na 
Secretaria. Inclusive, precisa prestar conta da última obra, a da quadra do Lions e infelizmente 
isso não foi feito e está emperrando a liberação da verba. Há um ano e cinco meses tínhamos a 
verba para fazer uma reforma X e  hoje nós podemos fazer menos que isso.  O dinheiro está 
sendo depreciado, a pista está em condições precárias, a prefeitura não tem dinheiro, temos o 
dinheiro empenhado e em minha opinião não tem empenho da prefeitura para que essa obra 
seja realizada.  ...continuando o orador: Alexandre, o senhor viu que temos vários 
argumentos e comprometo-me em ligar ao prefeito amanhã e pedir para que ele providencie o 
que está faltando. Vamos desarmar as almas porque vocês merecem um local adequado para 
treinar e vamos fazer o possível para que isso saia da burocracia. O vereador Cleber 
conseguiu cem mil reais, é uma verba importante e época de crise não se pode rasgar nem um 
real. Não quero fazer jogo de cena, querer ser o salvador da pátria, não é isso. O que quero é 
parar de ser cobrado pelas pessoas que usam da pista que a situação está ruim. Vamos agir de 
forma democrática e que respeitem vocês  como atletas. Para finalizar, estamos recebendo o 
Tomas Felix, o André Luis Justino da Costa, Tainan da Costa que são da Fiel Torcida, torcida 
ligada ao Corinthians. A gente propôs um voto de congratulação e com uma justiça muito 
grande, pois não é fácil reunir 600 crianças num evento e dar uma atividade e harmonia. Os 
senhores estão de parabéns, é um trabalho voluntário, Itapira precisa de pessoas como vocês. 
Vocês estão no caminho certo e leva nosso abraço à toda nação corintiana. Sou santista mas, 
todo trabalho voluntário merece nossos aplausos e reconhecimento.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO : "Sr. Presidente, Srs., Vereadores, 
público presente, boa noite.  Estive hoje em São Paulo onde tive a oportunidade de  
conversar com o Secretário da Defesa Civil e na última sessão o nobre edil Mario da Fonseca 
questionou sobre os recursos destinados às pontes em Eleutério. Eu fui ver e desde 29 de abril 
os recursos estão disponibilizados para a construção das pontes, tanto na 9 de julho como na 
Romildo Colferai, em Eleutério. Só está dependendo do andamento dos projetos da prefeitura 
que não foram entregues até agora. Gostaria que o Mario da Fonseca verificasse isso, pois 
estive lá pessoalmente e notei que os recursos estão disponibilizados, só faltam os projetos. 
Novas enchentes estão previstas e gostaria que esses projetos fossem agilizados para que a 
construção fosse feita imediatamente.  ...Aparte concedido ao vereador Mario da Fonseca: 
Agradeço sua informação, não sabia que estávamos com recursos disponibilizados, mas 
comprometo-me ir à prefeitura e agilizar isso ai. ...continuando o orador: Os recursos estão 
disponíveis de o dia 29 de abril. Agradeço também.  Queria dizer ao líder do prefeito, 
vereador Mario da Fonseca, que em nome da comissão de vereadores, gostaria que o senhor 
agendasse uma reunião entre nós, o prefeito e o gerente da CEF com relação ao condomínio 
São Judas Tadeu. Precisamos tirar algumas dúvidas para darmos andamento e viabilizar uma 
solução aos problemas do local.  Outro assunto, no início do viaduto Tiradentes, tem um vão 
que interliga o centro com a avenida dos Italianos. Eu já presenciei por duas vezes assalto. 
Para bandidos que furtam no centro, esse vão é uma rota de fuga, pois alcançam a  Avenida 
dos Italianos rapidamente. Então, gostaria que a prefeitura fechasse essa passagem para inibir 
esse tipo de fuga. É uma coisa simples de resolver, mas evitaria essa violência quase que 
diária.  São pequenos furtos que tem causado problemas para a população.  Com relação á 
pista de atletismo, aos sábados eu jogo futebol no local.  Realmente, o estado do gramado 
está péssimo. Procurei pelo zelador e ele me falou que não recursos. Nem a grama tem sido 
cortada. Está um matagal, não tem condições de praticar esportes. Nem ao cortar de grama o 
zelador  não tem acesso. Acho que seria importante resolver isso.  Gostaria de parabenizar as 
donas de casa pelo transcorrer do seu dia, 31 de outubro.  Elas têm um papel fundamental e 



de vital importância e deixo aqui minhas congratulações com todas as donas de casa do 
município. Por último, queria me congratular com todos os representantes da torcida Gaviões 
da Fiel. Sou corintiano, acompanho os trabalhos, não pude participar dessa última, colaborei, 
mas não pude participar, mas os senhores fizeram um grande trabalho com muita alegria e 
sem violência. É assim que se faz. Boa noite a todos.”A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : "Sr. Presidente, Srs. 
Vereadores, boa noite a todos.  Não viria à  esta tribuna, mas, ao pegar a pauta qual não foi a 
minha surpresa onde tem uma indicação do ora presidente Carlos Sartori pedindo isenção de 
IPTU. É assim, vamos começar por os pingos nos is porque isso é importante.  Isso aqui não 
é brincadeira. Isso aqui é uma Casa de respeito, não é para ninguém fazer molecagem. Veio o 
projeto do IPTU, junto com ele veio a isenção que o aumento do imposto iria dar a 
contrapartida  - resumida em algumas isenções, benefícios para algumas empresas – mas os 
vereadores Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Mauro Moreno, Carlos Sartori e Cleber 
Borges rejeitaram o projeto do prefeito. Portanto, não poderá ter aumento do IPTU. Como 
dinheiro não dá em árvore, não poderá dar benefício para as empresas e muito menos isenção. 
Isso tem que ficar claro. Na política ou na nossa vida é assim. Cada decisão que a gente toma, 
temos que estar cientes do ônus e do bônus. Devemos ser responsáveis e é isso que 
minimamente que se empresa de pessoas adultas. Responsabilizem-se pelos seus atos. Eles 
votaram contra e agora vem, faz uma indicação achando que o povo é retardado. Para mim só 
pode ser isso, a única explicação é achar que fazer uma indicação dessa é falar ao povo: Olha 
gente, eu votei contra o IPTU, mas estou pedindo ao prefeito a isenção. O prefeito não vai dar 
e é problema dele. O povo não é retardado, gente. O povo não é retardado. As pessoas 
possuem capacidade de discernimento.  Da onde sairá o dinheiro. Explica-me. Depois vai vir 
aqui falar que vai conseguir aqui, conseguir ali, só que não é assim que funciona. O vereador 
Luis Hermínio falou muito bem. Cadê a verba da Paulo Souza? Cadê o processo licitatório? O 
que  Barros Munhoz sabe fazer? Mentir. Agora está dizendo que ele é o responsável pela 
construção da escola do SESI. Ele não teve nenhuma responsabilidade nisso. Como não teve 
responsabilidade – a única responsabilidade que ele teve na Paula Souza foi garantir que ele 
daria o dinheiro – exatamente, pois esse homem ficou 28 anos no poder e quando tivemos 
uma sala do Paula Souza aqui? Quando? Conta para mim? Nunca tivemos. Isso aqui é um 
lugar sério. A gente tem que assumir aquilo que a gente faz. A gente tem que ir ao debate 
político com as pessoas. Tem que dizer que votou contra o aumento do IPTU, sabe que tem o 
ônus de acabarem os incentivos das empresas, de não poder dar desconto do IPTU. Isso é ter 
seriedade, é aceitar como eu aceitei o ônus de falar que votei a favor do aumento do IPTU. É 
um ônus que trouxe para mim porque é verdade. Eu votei a favor do aumento do IPTU. Não 
adianta a gente nessa vida querer só o bônus. Finge que a população não sabe. A gente 
consegue enganar a população. Não é assim que se faz política, não. Não é assim. Não é à toa 
que as pessoas ai fora falam que a política é isso e que a política é aquilo, mas não é. Não é. A 
gente tem que sério. Isso aqui é uma Casa séria, respeitosa. Se o vereador for um vereador 
sério ele retira essa indicação. Se Le não retirar essa indicação ele estará mostrando que ele 
não é um vereador sério, que ele está aqui para brincar e está aqui para enganar a população.  
Entendeu? Vamos deixar as coisas bem claras. Já vou dizendo que espero que ele retire e se 
não retirar voto contra, porque isso, na minha terra tem um nome: chama-se molecagem.  
Molecagem. Esse é o nome. Pessoas sérias têm que assumir. ...Aparte concedido ao vereador 
Luis Hermínio Nicolai: Acho que mais uma vez vamos voltar no assunto das promessas de 
dinheiro. O vereador Mauro acabou de falar que as verbas estão liberadas para as pontes. O 
senhor viu quanto é o valor? O senhor tem idéia de quanto é o valor? A gente não tem idéia de 
quanto é o valor. Depois vem vinte mil reais e a prefeitura tem que entrar com quatrocentos, 



vereador, a gente tem que saber a verdade das coisas. Vamos aguardar, o vereador vai 
verificar. É a mesma coisa, pois foram dois milhões para quatro milhões de promessas, dois 
milhões para o vereador fazer a Infovia, quinhentos para outra coisa e até agora não veio 
nenhum tostão para Itapira. Todo mundo promete. Eu prometo dinheiro para todo mundo e 
não mando, fica fácil. Obrigado. ...continuando a oradora: A questão é muito simples. Eu vou 
até pedir aos vereadores da oposição, pois é muito simples a questão da verba, quando se 
libera verba.  A verba fica disponibilizada, quando é do governo federal, na CEF e do 
governo estadual deve fica na Nossa Caixa que agora faz parte do banco do Brasil, e desde já 
peço aos vereadores da oposição que a hora que subirem aqui para falar em disponibilização 
de verbas, tragam o comprovante. O dinheiro está disponibilizado na conta da Nossa Caixa, 
na conta do banco do Brasil, na conta da CEF. Porque falar, eu já falei isso, até papagaio fala. 
Falar, todo mundo fala, mas é o que eu falo, ou vamos ter seriedade nesta Casa ou a coisa não 
vai dar certo. A hora que eu chego aqui que o governo Lula mandou dois milhões para a 
construção da creche, eu trouxe o documento e eu provei. Quando alguém vier aqui falar que 
o Barros Munhoz ou não sei quem, enfim, mandou verba para Itapira, está aqui, 
disponibilizado na conta tal. Traga o comprovante, mesmo porque toda verba que se 
consegue, via de regra, é para algum convênio e via de regra tem que ter a contrapartida do 
município e tudo isso tem um prazo. Então, veja, a verba está aqui, a contrapartida do 
município é essa e o prazo é esse. Assim sim, depois vamos cobrar responsabilidades. O que 
não dá é fazer isso, um falar e todo mundo acreditar que aquilo é uma verdade. Não. Veja o 
Barros Munhoz conseguiu o Paula Souza  e não conseguiu coisíssima nenhuma.  O SESI, ele 
não tem anda a ver com o SESI. Amanhã vem aqui falar bobagem. Consegui dinheiro, muito 
bom, só um débil mental para não querer dinheiro para a cidade.  Não é mesmo? Só um débil 
mental. Então, venha aqui, nós conseguimos, está disponibilizado nesta conta, traga o 
comprovante. Fale que o prefeito tem até o dia tal para a contrapartida e ai sim, vamos 
começar fazer essa coisa séria que é a política. Política não é brincadeira, é uma coisa séria. 
As pessoas que nos elegeram, que votaram em nós, votaram pensando que nós iríamos fazer 
um trabalho sério nesta Casa de Leis.  Eu espero que se faça um trabalho sério nesta Câmara, 
e não ficar nessa graça de vota uma coisa contra e depois faz uma indicação para o prefeito 
dar isenção. Gente, vamos parar, parcimônia é bom, seriedade é muito bom. Então, vamos 
fazer o seguinte: vamos, cada um aqui, assumir o ônus e bônus do que se faz aqui dentro e não 
votar aqui dentro e depois querer posar de bacana lá fora. Isso não dá. Cada um tem que 
assumir aquilo que faz aqui dentro. Espero que isso sirva de lição para todos para que esta 
Casa seja respeitada. Ela não será respeitada se nós não dermos ao respeito. Obrigada e boa 
noite.”  A seguir, o vice-presidente Carlos Alberto Sartori informa que o presidente Paulo 
Roberto Andrade está representando a Câmara Municipal na cidade de Amparo.  Não 
havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita 
ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 35ª Sessão Ordinária,  
realizada no dia 13 de outubro de 2009. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009.  a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e votação a Ata da 8ª 
Sessão Extraordinária,  realizada no dia 16 de outubro de 2009. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro 
de 2009.  a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Ofício Especial: 
Apresenta ao  Plenário até o dia 20 de cada mês o Balancete dos recursos recebidos e as 
despesas do mês anterior, nos termos do inciso XIV do Art. 32 da LOMI. Autoria. Paulo 



Roberto Andrade - Presidente DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de novembro de 2009.  a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Razões 
de Veto ao Autógrafo 115/2009.  Apresentamos a essa E. Câmara as razões de veto ao 
Autógrafo 115/2009, que altera a Lei 3..050/98 que dispõe sobre o registro e controle de 
serviço de transporte de escolares do Município de Itapira. Trata-se de Projeto de Lei 
Complementar de autoria do Poder Legislativo, que altera os registros e controle do transporte 
escolar em Itapira. Não se trata de veto por sermos contra a matéria em si, porém o projeto de 
Lei contraria o interesse público, visto que altera dois dispositivos que podem afetar a 
segurança dos usuários do transportes, ou seja, os estudantes que utilizam dele.  O Poder 
Executivo, em 18 de dezembro de 2008, enviou um Projeto de Lei, alterando a Lei de origem, 
Lei 3.050/98, achando por medida de segurança fazer uma modificação no tempo do 
certificado de Registro Municipal de 12 meses para 6 meses (art. 4° da Lei 4.383/08) e 
alterando a idade útil dos ônibus e Micro-ônibus de 25 anos para 15 anos (art. 10 da Lei 
4.383/08). Não é pertinente o Poder Executivo, menos de 12 meses depois de ter seu Projeto 
de Lei aprovado pela Câmara dos Vereadores, alterando os dispositivos supra mencionados, 
concordar com uma outra alteração, voltando ao estado em que se encontrava antes da Lei 
4.383/08. Se a Lei 4.383/08 foi feita para dar aos usuários mais seguranças, não é plausível 
concordar com uma posterior alteração aumentado os prazos do Certificado e da "idade" dos 
veículos. Dessa forma, essa medida, justíssima por sinal, não trará nenhum problema ou 
prejuízo, futuramente aos usuários, visto que a continuidade da Lei 4.383/08 traz mais 
segurança aos usuários desse serviço. Contando com a compreensão de V.Exa. e dos Nobres 
Edis que compõem essa A. Casa de Leis, esperamos que a presente propositura seja acolhida e 
aprovada. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 03 de novembro de 2009. Engº 
ANTONIO HÉLIO NICOLAI. Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  5º) Projeto de Resolução nº. 0010/2009.- 
Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação  do Colendo Plenário propositura supra que 
Dispõe sobre a filiação da Câmara Municipal à Acalesp - Associação das Câmaras Municipais 
do Leste Paulista. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício.  6º) Projeto de Lei nº. 00123/2009.- Em que o Sr.  Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o quadriênio de 2010/2013 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS  
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  7º) Projeto de Lei nº. 
00124/2009.- Em que o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Retifica a descrição da área constante do art. 1 º da Lei nº 4.501/09. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, 
para a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício.  8º) Projeto de Lei nº. 00125/2009.- Em que o Sr.  Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui a "Área 
Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  9º) Projeto de Lei nº. 00126/2009.- Em que 
o Sr.  Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Concede isenção de tributos sobre imóvel que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 



COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  10º) PARECER nº. 151/2009.- Ao Projeto 
de Lei  nº 122/2009. 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 122/2009, de 
autoria do Vereador Mauro Antonio Moreno, que "Institui o "Dia Municipal do Poeta" no 
âmbito do Município de Itapira",  após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro 
Lopes", aos  03 de novembro de  2009. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  11º) PARECER nº. 152/2009.- Ao Projeto 
de Lei  nº 124/2009. 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 124/2009, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Retifica a descrição da área constante do art. 1 º da 
Lei nº 4.501/09",  após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, são de 
parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", aos  03 de 
novembro de  2009. A seguir, acatando o requerimento do Vereador Mario da Fonseca, 
aprovado pelo Plenário a Presidência despacha a matéria para à ordem do dia de hoje.  
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  12º) 
Requerimento nº. 00282/2009.- Congratulação com o professor-doutor Valdir Barbanti pela 
nomeação de diretor da faculdade de Educação Física da Universidade de São Paulo. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento nº. 00283/2009.- Voto de Congratulação 
com os integrantes da torcida organizada Fiel de Itapira pela brilhante realização do evento 
em comemoração ao dia da criança. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro 
de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento nº. 
00284/2009.- Voto de Congratulação com os alunos e direção do IESI pela participação e 
manifestação global em prol do clima. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro 
de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento nº. 
00285/2009.- Voto de Congratulação com os alunos e direção do Colégio Objetivo pela 
seleção de trabalho para participar do programa Parlamento Jovem na Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. 
a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Requerimento nº. 
00286/2009.- Voto de Congratulação, na pessoa do Sr. Cristóvão Alberto Coloço Filho, com 
os diretores, jornalistas, funcionários e colaboradores do jornal A Cidade, pelos seu 1º ano de 
fundação. Autoria. Luis Henrique Ferrarini.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento nº. 00287/2009.- Voto de 



Congratulação com o padre Charles Franco Peron, em nome de toda a comunidade religiosa e 
organizadores da festa em louvor a São Judas Tadeu. Autoria. Mauro Antonio Moreno. Carlos 
Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 18º) Requerimento nº. 00288/2009.- Requer oficiar o Governo Estadual 
objetivando auxílio para a realização do evento denominado 'Bola e Viola' nos bairros rurais 
de Itapira Autoria. Décio Da Rocha Carvalho.  DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Indicação nº. 00306/2009.- Sugere 
denominação de "Armando Zaniboni", para uma via ou logradouro público. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori.  DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 20º) Indicação nº. 00307/2009.- Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta 
Casa determinando a isenção total do pagamento do IPTU em 2010 aos proprietários de casas 
afetadas pelos alagamentos ocorridos no dia 19 de outubro. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  
A seguir, 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 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
21º) Indicação nº. 00308/2009.- Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa 
concedendo para 2010 os descontos, isenções e outros incentivos ligados ao IPTU que ainda 
vigoram no ano corrente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  A seguir, 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 03 de novembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Indicação nº. 
00309/2009.- Sugere ao Sr. Prefeito, determinar ao departamento competente realizar uma 
obra no Viaduto Tiradentes e fechar um vão existente no final da via que serve de rota de fuga 
para bandidos. Autoria. Mauro Antonio Moreno.  DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Instituto de Ensino Superior de 
Itapira - IESI -  Convida os Srs., Vereadores para a Feira do Instituto de Educação Superior 
de Itapira - VI FIESI, que acontecerá nos dias 09 e 10 de novembro. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 24º) Deputado Estadual Roberto Morais.- Cumprimenta a 
população e autoridades pelo aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 25º) Deputada Estadual Haifa Madi.- Cumprimenta a população e autoridades 
pelo aniversário de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Deputado 
Estadual Edmir Chedid.- Cumprimenta a população e autoridades pelo aniversário de 
Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. 
a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Câmara Municipal de Serra 
Negra.- Congratulação o o Sr. Paulo Roberto Andrade, por ter sido eleito o 1º Presidente da 
ACALESP. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Câmara Municipal de 
Serra Negra.- Encaminha cópia do Projeto de Resolução nº 349/2009, que dispõe sobre a 
filiação da Câmara Municipal de Serra Negra à ACALESP. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 29º) Câmara Municipal de Ribeirão Preto.- Encaminha 



cópia do Requerimento n° 9906/2009, e autoria do Vereador Oliveira Junior, aprovado  em 
sessão realizada no dia 22/10/2009, que dispõe sobre Moção de Apelo para alteração da Lei nº 
9610/98. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício.  30º) Geraldo Alckmin, 
Secretária de Estado de Desenvolvimento e Laura Laganá, Diretora Superintendente do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.- Convidam para a Cerimônia de 
Assinatura de Convênio entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura Municipal de Mairiporã. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. 
a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do 
Expediente, o  Sr. Presidente suspende  a  Sessão  por  5  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 00124/2009.- Retifica a descrição da área constante do 
art. 1 º da Lei nº 4.501/09. Autoria: Prefeito Municipal.  Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 
124/2009. Aprovado por unanimidade.  DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 
2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00277/2009.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre os motivos da demissão de estagiários que 
atuavam na secretaria Municipal de Esportes. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº 277/2009. Aprovado menos um (01) voto, da Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. A seguir faz justificativa de voto a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: O mundo e esse país estão vivendo efeitos da crise mundial e sabemos 
que a prefeitura não tem dinheiro e teve que cortar na própria carne e foram os estagiários. 
Não gostaríamos que isso não acontecesse e como já sei o motivo pela qual os estagiários 
foram demitidos, votei contra.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente. 3º) Em única 
discussão a Indicação nº 00307/2009.- Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa 
determinando a isenção total do pagamento do IPTU em 2010 aos proprietários de casas 
afetadas pelos alagamentos ocorridos no dia 19 de outubro. Autoria: Carlos Alberto Sartori.  
DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro de 2009. a)Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão a Indicação nº 00308/2009.- 
Indica ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa concedendo para 2010 os descontos, 
isenções e outros incentivos ligados ao IPTU que ainda vigoram no ano corrente. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori.  DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de novembro 
de 2009. a)Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os 
pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). A seguir, o Sr. 
Presidente convida a todos para participarem da audiência pública do Orçamento que será 
realizado no dia 06 de novembro de 2009, às 10:00 horas no plenário da Casa. 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. 


