
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 de setembro de 2010. Presidente: 
CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: ANTONIO ORCINI. 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, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA  CALIDONE 
DOS SANTOS. Ausentes os vereadores MAURO ANTONIO MORENO  e PAULO 
ROBERTO ANDRADE . O Sr. Vice-Presidente em Exercício, 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 
HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, senhores 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, internautas, André Santiago, pessoa na qual 
gostaria de cumprimentar a todos os presentes nesta Casa. Dentre alguns assuntos que 
abordarei na data de hoje, gostaria de dizer que elaborei alguns votos de congratulação. Tive a 
oportunidade de participar da galeria de fotos do Sr. André Santiago. Quando tivemos a 
oportunidade de conversar, percebemos que infelizmente a nossa cultura possui algumas 
deficiências, porque o Sr. André montou a primeira galeria de artes de nossa região. Muito 
poucas pessoas estiveram presentes para, sequer, saberem de como é e onde fica a referida 
galeria. Existem imagens fantásticas de anos e anos atrás. A galeria possui a exposição do Sr. 
Toy Fonseca, onde muitas fotos foram tiradas a cerca de 40 anos atrás. Posso afirmar que o 
Sr. André pretende elaborar muitas outras exposições. Infelizmente a freqüência na galeria de 
artes deixa a desejar nos dias atuais. Elaborei o voto de congratulação destinado a pessoa do 
Sr. André porque sei a dedicação que o mesmo possuiu para montar a referida galeria de artes. 
A revista Foto e Imagem relata alguns trabalhos de pessoas famosas que fazem esse tipo de 
trabalho. Gostaria de chamar a atenção de todos para que ajudassem a manifestar no povo de 
Itapira o interesse de visitar a galeria de artes. Acredito que é um fato de interesse do povo 
itapirense. Outro voto de congratulação que elaborei é destinado a pessoa do Sr. Sabadini, 
diretor da Guarda Municipal. Foram trocados alguns dirigentes da Guarda Municipal, mas a 
pessoa do Sr. Sabadini, fruto de nossa terra, nunca teve nenhum problema em relação a esse 
fato. Nada mais justo que o mesmo possa dirigir os trabalhos da Guarda Municipal. A Guarda 
Municipal juntamente com a Defesa Civil de nosso município desenvolvem um excelente 
trabalho, porque sabemos que não é fácil conter o crime e o tráfego de drogas. Podemos 
constatar que a criminalidade é capa dos mais variados jornais de nosso município. Posso 
afirmar que a Guarda Municipal e a Defesa Civil sempre se tornam matérias dos jornais de 
nosso município. A chuva de hoje veio para lavar a minha alma, pois estou muito feliz pelo 
fato de que as eleições estão se aproximando. Caso o presidente autorize, gostaria que a 
secretaria da Casa colocasse o áudio de minha fala relacionada ao asfaltamento de Itapira, 
onde apostei frangos com o vereador Décio. O asfaltamento do bairro do Machadinho foi 
concretizado, mas atualmente há muitas reclamações, pois o acabamento das laterais da pista 
está sem escoamento de água. No bairro dos Pires ainda não foi concretizado. Então, gostaria 
de dizer que não quero apostar novamente, mas dependendo do que acontecerá nas eleições, 
como podemos constatar que a Dilma ganhará no primeiro turno, acredito que a situação da 
ETEC, dentre outras, não chegarão ao fim. As obras não serão finalizadas porque acredito que 
chegará outras pessoas, onde atuarão no poder do Estado de São Paulo. Acredito que os fatos 
ocorrerão do modo que eu já disse. Não estou nesta Casa para debochar de ninguém, mas 
quando falamos em relação a milhões de reais, acredito que devemos possuir o mínimo de 
responsabilidade. O deputado Barros Munhoz disse em alto e bom tom: “Vou asfaltar Santo 



Antonio da Posse, Itapira, Mogi Mirim, Pinhal, Mogi Guaçu, o bairro dos Pires, Brumado, 
dentre outros.” Até o presente momento nada foi feito. Caso haja apenas um terço das chuvas 
do ano passado, acredito que será uma catástrofe em relação aos asfaltos. Aquilo foi feito a 
toque de caixa para ser usufruído através de campanha política. Está gravado. Caso haja a 
permissão desta Casa, na próxima sessão mostrarei o que falei. Já disse que não é brincadeira 
falar em relação a R$ 50.000.000,00 e que Itapira será asfaltada como um todo. Gostaria que 
secretaria desta Casa fizesse o favor de registrar a minha solicitação relacionada ao asfalto e a 
zona azul de nossa cidade. Disse que não é brincadeira uma entidade assistencial assumir os 
fatos em relação a zona azul. Afirmei que não haveria pessoas suficientes para assumir essa 
questão. A entidade deveria montar uma diretoria para futuramente prestar contas. A entidade 
também deveria bancar os guardas e todo o ciclo de manutenção da zona azul. Havia três 
moças atuando na guarda. Quando elas multavam algumas pessoas folgadas nas ruas, as 
mesmas revidavam o seguinte: “É uma desgraçada. Só pode ser pau mandado do prefeito. O 
prefeito não liga para nada.” No passado as pessoas tinham com quem falar mal quando a 
Prefeitura Municipal tomava conta. Metiam o pau no prefeito e as coitadas sempre saiam 
prejudicadas por R$ 0,50. Caso um membro de alguma entidade multe algum veículo nas 
ruas, gostaria de saber quem será responsável por esse fato. Não sou contra as entidades. O 
presidente desta Casa, juntamente com minha pessoa, elaborou uma emenda destinando a 
verba para a UIPA e outra entidade em que não me recordo na data de hoje. Seria um grande 
passo. Poderíamos repassar uma determinada porcentagem a outras entidades, mas acredito 
que o custo seria multo alto. Não quero causar mais polêmica. Acredito que os fatos estão 
caminhando muito bem. Bem ou mal, acredito que ninguém constata brigas ou discussões nas 
ruas. Vamos ver futuramente qual atitude será acatada. É muito fácil meter o pau no prefeito e 
falar mal das guardas. Gostaria de saber qual entidade terá condições de assumir e gerenciar 
essa situação. As entidades fazem um trabalho sério em nosso município. Caso haja algum 
problema se as mesmas estiverem a frente desse fato, acredito que serão predicadas. Um 
determinado diretor de entidade pode ser processado judicialmente. Está gravado tudo o que 
eu disse. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, senhores 
vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, público presente, boa noite. Gostaria de 
cumprimentar todos os internautas que estão nos acompanhando através de suas residências. É 
um prazer vê-los acompanhando o nosso trabalho. Primeiramente gostaria de mencionar que 
hoje é o dia do radialista. Gostaria de parabenizar o Betusca, responsável em realizar os 
trabalhos na Rádio Clube. Através de seu nome, Betusca, gostaria de parabenizar todos os 
funcionários e ouvintes, pois a Rádio Clube é muito respeitada nos dias atuais, tanto a nível 
municipal como regional. É muito importante destacar esses fatores. Parabéns pelo seu dia, 
Betusca. Hoje também é o dia da árvore. Como membro do Partido Verde (PV), posso afirmar 
que todos os integrantes desse partido, como outros, defendem a questão do Meio Ambiente. 
É muito importante deixarmos uma mensagem nesse sentido. Rapidamente ocupo esta tribuna 
para explanar em relação a algumas indicações de minha autoria. Espero que tão logo chegue 
as mãos do prefeito para o mesmo tomar as medidas cabíveis em relação aos assuntos 
apresentados, pois o vereador é muito solicitado pelas pessoas em seu dia-a-dia. Posso afirmar 
que essa situação não é diferente com a minha pessoa. Estou solicitando do Departamento de 
Obras para que o mesmo elabore uma operação tapa buracos na Rua José Rosário, Bairro dos 
Macucos. Outra solicitação dos moradores do Bairro Flávio Zacchi é referente a limpeza dos 
bueiros localizados na Rua Mauro Simões, pois os mesmos se encontram muito sujos em 
virtude das chuvas. Os moradores estão preocupados com as inundações. Então, é muito 
importante que a Prefeitura envie algumas pessoas para analisar a real situação. Desse modo, 



acredito que a segurança de todos os moradores da localidade será garantida. Possuo um 
pedido para a construção de uma lombada perto das imediações do Supermercado Popular 
para diminuir a velocidade de alguns motoristas que desrespeitam e insistem transitar em alta 
velocidade com seus veículos. Registrei três votos de congratulação. Um deles é destinado ao 
ex-vereador Marcelo Cezare, pois o mesmo está lançando seu primeiro livro denominado 
“Encontrando a Felicidade”. Na próxima sexta-feira haverá o lançamento do referido livro nas 
dependências da Faculdade do IESI. É muito importante que esse acontecimento não passe 
em branco. É um livro e um itapirense que estão levando mais informações para os cidadãos. 
Também registrei um voto de congratulação destinado a diretoria do Sepin, pois foi a 
responsável em inaugurar uma sala de informática em sua unidade. É importante destacarmos 
o esforço de toda diretoria do SEPIN responsável em disponibilizar acesso digital as pessoas 
menos favorecidas. Por fim, registrei um voto de congratulação destinado a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, na pessoa do Sr. Padre Carlos Roberto Panassolo em conjunto com o 
“Amor Exigente”, responsáveis em realizar na semana passada nas imediações do Bairro dos 
Prados, o ciclo de palestras relacionado a prevenção de drogas. Dentre muitas pessoas 
responsáveis em ministrar as palestras, o padre americano Haroldo Rahn esteve presente, 
onde abrilhantou os trabalhos. Para finalizar, gostaria de parabenizar o vereador Mino Nicolai, 
pois o mesmo acertou em cheio a hipótese de homenagear o Sr. Sabadini, comandante da 
Guarda Municipal. Com certeza será uma pessoa que disponibilizará o cabo da missão. O Sr. 
Sabadini atende a todos, pois com ele não existe a questão da política. Caso alguém possua 
algum problema, podem levar o assunto diretamente ao Sr. Sabadini, pois acredito que sua 
equipe será responsável em sanar a questão. Existe um velho ditado que diz o seguinte: “Um 
por todos e todos por um.” Pode contar com meu apoio, Sr. Sabadini. Como presidente do 
Conselho de Segurança de nosso município, posso afirmar que estarei à disposição. Com 
certeza o prefeito foi feliz em nomear o Sr. Sabadini. Acredito que o Sr. Sabadini 
desenvolverá um trabalho excelente para a nossa população. Muito obrigado e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, internautas, funcionários 
desta Casa, boa noite. Vim a esta tribuna para fazer um pronunciamento muito breve. 
Primeiramente gostaria de parabenizar o vereador Mino Nicolai pela lembrança e entrada da 
matéria relacionada ao voto de congratulação destinado a pessoa do fotógrafo Sr. André 
Santiago. Há pessoas nesta cidade que possuem competência e sabem fazer seu serviço de 
uma forma brilhante e bem feita, onde acredito que poderiam elaborar em qualquer outra 
cidade de nosso país, até mesmo nos grandes centros. Com certeza seriam mais remunerados 
financeiramente do que se continuassem atuando nesta cidade. Essas pessoas, além da 
competência e o dom que possuem, também têm amor a nossa terra. Acredito que seria o caso 
do Sr. André. Além de ser um brilhante profissional, acredito que o mesmo poderia construir 
um estúdio em qualquer lugar de país, sendo muito mais remunerado financeiramente. Por 
amor a nossa terra e povo o Sr. André optou em se instalar nessa cidade. Então, vereador, 
acredito que o voto de congratulação vem ao caso, pois o Sr. André merece. Parabéns nobre 
vereador Mino. Confesso que estou em dívida, pois ainda não fui visitar a exposição. Com 
certeza futuramente visitarei o espaço. Gostaria, senhor presidente, de forma rápida, abordar 
sobre o assunto da zona azul. Não abordei na semana passada porque o presidente desta Casa, 
Sr. Paulo Andrade, não se encontrava presente. O mesmo disponibilizou algumas declarações 
nos jornais, as quais gostaria de discutir com ele. Para isso acontecer o nobre vereador deveria 
estar presente. No entanto, como será longa sua licença, acredito que devemos resolver essa 
situação. Pela Prefeitura Municipal o serviço seria terceirizado. Quando falamos em 
terceirização, acredito que não seria necessariamente por uma empresa de fora. Pode ser que a 



partir do momento da licitação entre um empresário de Itapira, como sei de alguns 
interessados em nosso município, e acabe ganhando o serviço. O que gostaria de abordar e 
deixar registrado é que já estaria terceirizado e licitado a situação caso a Prefeitura Municipal 
ficasse responsável em tomar as medidas cabíveis, ou seja, a zona azul estaria funcionando 
adequadamente em nossa cidade. No entanto, a bancada de oposição, maioria nesta Casa, 
rejeitou várias vezes o projeto de terceirização da zona azul relacionadas as empresas privadas 
no setor. O presidente desta Casa, que não está presente no momento, trouxe outras idéias. 
Acredito que é muito correto de sua parte, pois o mesmo trouxe uma solução e apresentou 
uma tentativa. O prefeito, de espírito mais elevado ainda, aceitou a sugestão mesmo o 
vereador sendo integrante da oposição e fez de tudo para a implantação. No entanto, nenhuma 
das entidades assistenciais de nossa cidade se dispuseram a assumir o serviço. Então, senhor 
presidente, acredito que a nossa sociedade espera outra solução dos integrantes de sua 
bancada, pois a presente situação não pode ficar do modo que está. Do mesmo modo que a 
bancada de oposição barrou o projeto de autoria do prefeito, acredito que a mesma deve 
procurar outra solução para que o prefeito possa dar os passos seguintes. Aceitem a forma que 
o prefeito propôs ou resolvam a questão de uma vez por todas. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  
“Senhores vereadores, imprensa escrita e falada, internautas, público presente, boa noite. 
Gostaria de homenagear os radialistas como o nobre vereador Ferrarini disse. Devemos 
lembrar-nos daqueles que também fundaram a nossa Rádio Clube de Itapira há 60 anos. No 
passado a Rádio Clube era constituída de quatro sócios sendo o Sr. Luis Norberto da Fonseca, 
Sr. Anísio Simões, Coronel Souza Ferreira e o renomado Sr. Comendador Virgolino de 
Oliveira. A minha homenagem se estende a todos os radialistas, funcionários e diretores da 
Rádio Clube. Desejo que a Rádio Clube continue sempre prestando serviços a nossa 
comunidade como sempre fez. Gostaria de cumprimentar o Sr. Sabadini e desejar-lhe sucesso. 
A cidade precisa de todos vocês. Realmente vocês prestam um serviço de qualidade a 
população. Ao amigo e companheiro, Sr. André Santiago, gostaria de disponibilizar os meus 
parabéns e que continue elaborando esse tipo de serviço de inteligência e profissionalismo, 
onde retrata e marca na história os fatos de nossa cidade. Gostaria de falar em relação a outras 
indicações de minha autoria. O requerimento de minha autoria apresentado na semana passada 
faz referência a questão das horas extras feitas pelos servidores municipais e que há um bom 
tempo não estão sendo pagas adequadamente pela administração. Muitos servidores procuram 
a minha pessoa para reclamarem dessa situação. Nada mais justo que os servidores recebam 
suas horas extras. Acredito que as pessoas que trabalham devem receber. O servidor que 
recebe suas horas extras pagas em dia presta um serviço de melhor qualidade aos munícipes. 
Prezamos pelo direito do servidor municipal, ou seja, daquele que trabalha e veste a camisa de 
nosso município. Outro requerimento de minha autoria faz referência com a questão do 
médico pediatra que ainda não está presente no pronto socorro do Hospital Municipal. 
Acredito que um Hospital Municipal amigo da criança, onde recebeu um prêmio da UNICEF, 
deve manter, por obrigação, esse tipo de profissional em suas dependências. Atualmente essa 
situação é um problema. As mães reclamam muito em relação a esse fato. Como vereadores 
devemos sempre buscar os direitos dos cidadãos itapirenses. Por esse motivo devemos 
requerer e buscar informações para constatarmos o porquê que o problema ainda não foi 
sanado. Outro assunto que gostaria de abordar é referente a algumas indicações relacionadas a 
melhoria das ruas de nossa cidade. A Rua Santa Teresinha se encontra muito esburacada, 
onde a mesma necessita urgentemente de um recapeamento ou uma operação tapa buracos. A 
Rua Ângelo Malandrin também possui o mesmo problema. São ruas muito movimentadas que 
ligam um bairro ao outro. A população está reclamando muito em relação a esse fato. 



Acredito que a reclamação é justa, pois os moradores que residem nas imediações dessa 
localidade pagam seus impostos em dia. Os moradores devem receber um serviço de 
qualidade prestado pela administração municipal. Gostaria de dizer a todos que na última 
quarta-feira o meu recurso foi julgado no Tribunal de Justiça, do qual foi elaborado e baseado 
na perseguição política. O prefeito municipal direcionou-me para prestar serviço no Bairro de 
Eleutério. É claro que foi e ainda está sendo um período muito bom de trabalhar com os 
moradores que residem no bairro de Eleutério, pois são pessoas que realmente necessitam de 
um serviço de qualidade. A Prefeitura Municipal deveria olhar um pouco mais para os bairros 
de nossa cidade. Estamos sempre buscando os interesses da população, mas muitas vezes não 
somos atendidos. Com a decisão do Tribunal de Justiça acredito que a minha liminar foi 
concedida e o recurso foi provido por unanimidade na 8ª Câmara de Direito Público. Então, 
pessoal, posso afirmar que foi caracterizado perseguição política por parte do prefeito 
municipal. Esse tipo de ato não pode acontecer nos dias atuais. Será que um determinado 
vereador não pode votar de acordo com as necessidades do povo e seus próprios 
conhecimentos? Que negócio seria esse? Nossa liberdade de expressão não deve ser coibida. 
Os princípios da Constituição Federal e do Estatuto do Servidor Público foram feridos. O 
documento diz o seguinte: “Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão a qual insere 
o mandato de segurança determinar a recondução do impetrante ao seu local originário de 
trabalho. Abuso agravante que o funcionário público municipal cedido a trabalhar no Fórum 
da Comarca desde 09 de Março de 2006, em razão de convênio celebrado entre Prefeitura 
Municipal e o Tribunal de Justiça. Em 2008 foi eleito vereador, o que lhe permite exercer 
forte fiscalização dos atos da administração pública, gerando a determinação pelo prefeito 
atual, Sr. Antonio Hélio Nicolai, e sua transferência sem motivação para a sessão PSF e UBS 
do bairro de Eleutério situado a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. Requer a 
reforma da decisão agravada para que seja determinada sua recondução ao local originário de 
trabalho, uma vez que tanto a Constituição Estadual em seu artigo 134º como o Estatuto do 
Servidor Público de Itapira, lei municipal nº 1056, em seu artigo 299º, parágrafos 1º e 2º, 
proíbem a remoção ou transferência ex-ofício do servidor investido de cargo eletivo. A 
Constituição Estadual é clara quando em seu artigo 34º determina que o servidor, durante o 
exercício de seu mandato de vereador será inamovível e a legislação municipal aqui juntada 
também diz que nenhum funcionário poderá ser transferido ex-ofício no período. É vedada a 
remoção ou transferência do servidor investido em cargo eletivo desde a expedição do 
diploma até o término do mandato. O vereador eleito em 05 de outubro de 2008, conforme 
documentos, estando em pleno mandato, deve ser concedida a liminar para que permaneça em 
seu local originário, ou seja, no Fórum da Comarca de Itapira até que expire o período do 
cargo de vereador.” O acórdão diz o seguinte: “A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo proferiram a seguinte decisão: Dar provimento ao recurso 
de conformidade com o voto do relator que integra este acórdão. O julgamento teve a 
presença dos desembargadores Sr. Paulo Dimas Mascareti, presidente, Sr. Carvalho Viana e 
Osni de Souza.” Muito obrigado e mais uma vez a justiça foi feita.” A seguir, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite 
senhores vereadores, ouvintes, imprensa, público presente, funcionários desta Casa, 
internautas. Primeiramente gostaria de cumprimentar todas as pessoas em nome do Sr. 
Sabadini. É justa a elaboração do referido voto de congratulação, onde acredito que o mesmo 
é estendido a toda corporação. A corporação da Guarda Municipal é muito valiosa, ou seja, é 
um patrimônio muito valioso que possuímos em nosso município. Ouvi atentamente os 
colegas que me antecederam e gostaria de começar a falar a respeito da zona azul. Parece-me 
que esta Casa está virando alguma coisa relacionada ao faz de conta, ou seja, o mundo do faz 



de conta. Gostaria de dizer aos senhores o porquê dessa situação. Foi aprovado nesta Casa, há 
pouco tempo, um projeto de lei de autoria do presidente Paulo Andrade, onde diz que 
instalaria internet gratuita nesta Casa para os jovens de nosso município. Ponderamos com o 
autor do projeto e falamos que a Câmara não podia fazer esse tipo de coisa. O presidente disse 
o seguinte: “Aprovem. Caso o Tribunal de Contas alegue que não pode fazer, 
conseqüentemente não iremos fazer.” Em minha opinião, esse tipo de ato é a mesma coisa que 
enganar a população. Esse tipo de ato possui um nome muito claro chamado engodo. Falaram 
que a zona azul teria que ser entregue para as entidades. O nobre vereador Mino falou, como 
minha pessoa também falou, que os fatos não são tão simples quanto parecem ser. O nobre 
vereador Mário da Fonseca disse que espera uma solução vinda da bancada de oposição. De 
minha parte espero apenas uma explicação. Espero uma explicação da oposição e das 
entidades, porque para afirmarem que o caso devia ser entregue as entidades, acredito que 
alguém sentou com as entidades, pois ninguém é maluco de falar os fatos sem ter conversado. 
Como que posso empenhar a minha palavra sem ter conversado com o outro lado. Portanto, 
acredito que o negócio é um pouco mais embaixo. Elaboraram propostas da licitação e no dia 
não apareceu nenhuma entidade. Então, gostaria de elaborar um requerimento relacionado ao 
porquê que as entidades não compareceram. Quem é penalizado? Os comerciantes e os 
cidadãos que compram em nossa cidade. Podemos constatar que a partir das 09:00 da manhã 
não conseguimos estacionar nossos veículos. Isso é um fato. Não consigo estacionar, sequer, 
em frente ao meu escritório. Quando chego às 09:00 da manhã defronte ao meu escritório, 
constato que não há vagas disponíveis. Não há locais nas cercanias do centro de nossa cidade 
para estacionar. Desde a Praça Riachuello até a Rua Mario da Fonseca, dentre outras, não há 
locais adequados para estacionar. Não adianta. Requeiro explicações. Isso não é brincadeira, 
pessoal. Foi aprovado nesta Casa. Parece-me que os nobres edis falam e as palavras vão ao 
vento. As pessoas devem possuir um pouco mais de seriedade em relação a esta Casa. Afinal 
de contas fomos eleitos para defender os interesses da população. Não dá para aceitar 
brincadeiras em relação a esse tipo de assunto. O vereador que me antecedeu conseguiu uma 
liminar. A partir desse momento digo que é outra história do faz de conta. O vereador sempre 
veio a esta tribuna para dizer que os bairros de Eleutério e Barão possuem muitas 
dificuldades. O que o prefeito fez? O nobre vereador afirma que é perseguição, mas o prefeito 
atendeu a reivindicação do nobre vereador. Vou insistir nessa tecla até o fim de meus dias. O 
vereador elaborou muitos requerimentos relacionados ao bairro de Eleutério até que o prefeito 
designou-o a localidade. Por que ele fez isso? Vamos esclarecer os fatos. O vereador prestou 
concurso para atendente na área da Saúde. Embora o mesmo tenha feito faculdade de Direito, 
o mesmo não é advogado. O seu cargo oriundo na Prefeitura Municipal é na área da Saúde. 
Ele estava em desvio de função no Fórum. Essa seria a verdade dos fatos. Desse modo, o 
nobre vereador foi encaminhado ao PSF situado no bairro de Eleutério. Será que o nobre 
vereador não pode trabalhar para a população que reside no bairro de Eleutério? Encher o 
Expediente das sessões e meter o pau no prefeito, pode? É isso que não entendo, pessoal. Já 
dizia Marx que não há teoria sem a prática. Os fatos devem ser baseados na teoria e prática. 
Não dá para uma determinada pessoa falar e fazer outra. O que o nobre vereador fez foi 
exatamente isso, ou seja, falar e fazer outra coisa. O nobre vereador Mauro também faz esse 
tipo de coisa. Não gostaria de falar em relação a pessoa do Dr. Mauro porque acredito que não 
é ético, ou seja, o mesmo não está presente nesta Casa hoje para me interromper e dizer que 
estou mentindo. Na semana que vem com a presença do doutor afirmarei novamente isso que 
estou dizendo. Nunca falei absolutamente nada pelas costas. Vejo que o nobre vereador está 
fazendo ouvido de mercador ao que estou falando, pois em nenhum momento fui 
interrompida para o mesmo afirmar que estou errada. O vereador prestou concurso para atuar 



na área da Saúde. O nobre vereador estava em desvio de função desde 2006 no Fórum. 
Gostaria de repetir que o nobre vereador não é advogado. Caso o mesmo fosse poderíamos 
afirmar que ele estava ajudando os demais colaboradores no Fórum. O nobre vereador exigiu 
tantas coisas para o bairro de Eleutério que o prefeito entendeu, por bem, designá-lo para a 
localidade, mas acredito que não serviu para nada e sim para somente falar. No momento em 
que o vereador é para ajudar, de fato, a população que reside no bairro de Eleutério, o mesmo 
entra na justiça sobre o falso argumento de que está sendo perseguido. O senhor foi designado 
para atuar no referido bairro porque o prefeito entendeu que o melhor lugar para o senhor 
ficar seria nessa localidade. Falar é muito fácil. O difícil é praticar e manter o rumo. É uma 
liminar e não uma decisão definitiva. Todas as vezes que leio os jornais de nosso município 
constato o quanto a polícia de nossa cidade trabalha. Acredito que o nosso município possui 
uma demanda muito grande, sendo que o número de policiais não é o suficiente. Fui uma das 
vereadoras que defendeu a redução da jornada de trabalho dos guardas municipais... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Existe sala de ambulatório no Fórum ou 
coisa parecida?... Continuando a oradora: Não existe. Para finalizar a minha fala gostaria 
dizer que os senhores trabalham cerca de 18 horas por dia. Vocês fazem um serviço 
subumano em relação ao combate da criminalidade em nossa cidade. O nobre vereador 
elaborou uma lei requerendo a presença de guarda municipal nas imediações dos dois velórios 
de nossa cidade. Quando houve algum assalto nos velórios? Acredito que nunca houve 
nenhum assalto nos velórios. Caso vocês tivessem alguma estatística em mãos, acredito que 
concordaria com o projeto elaborado pelo nobre vereador. Além dos senhores não possuírem 
contingentes suficientes, ainda querem que tirem os mesmos de circulação. Acredito que os 
bandidos agradecerão esse tipo de atitude. Então, é mais uma insanidade que se vê nesta Casa. 
Muito obrigada e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 
palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício declara-o encerrado e 
passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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 3ª Sessão Solene, realizada no 
dia 10 Setembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e votação a Ata da 31ª Sessão Solene, 
realizada no dia 14 Setembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 
Expediente. 3º) Projeto de Lei nº. 00128/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município a Desafetar áreas 
a serem objetos de averbação de Avenida e permuta com o Serviço Social da Indústria - SESI. 
Após acordo firmado entre as bancadas de Situação e Oposição, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que 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 21 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Projeto 
de Lei nº. 00129/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional especial no SAAE no 
valor de R$ 20.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 00130/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 



apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina estrada rural do Município 
de Itapira de José Maria de Campos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos de Lei o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício passa à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 177/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 06/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 006/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Define nova Base 
de Cálculo para o ISSQN das cooperativas médicas e odontológicas e autoriza o Poder 
Executivo a firmar acordo com a UNIMED Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de 
Trabalho Médico e dá outras providências", acordaram por requerer mais 30 (trinta) dias de 
adiamento da propositura nas Comissões, para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Gostaria de 
consultar o jurídico desta Casa. Em que pese a não alteração de nada, seria necessário que se 
cumpra a formalidade. No caso do presidente em exercício fazer parte das comissões, acredito 
que o mesmo não poderia estar assinando o parecer das comissões, pois o presidente não pode 
fazer parte das comissões. Então, gostaria que fosse respeitada essa regra. Muito obrigado.” A 
seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o Parecer 177, tendo em vista 
que houve empate na votação, sendo 4 votos favoráveis dos vereadores senhores Cleber João 
da Silva Borges, Mauro Antonio Moreno, Décio da Rocha Carvalho e Rodnei Semolini e 4 
votos contra dos vereadores senhores Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario 
da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos, esta Vice-Presidência em Exercício, com 
o voto minerva, opta favoravelmente ao pedido dos pareceres. DESPACHO: COMO 
REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) PARECER nº. 178/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
87/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 
Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio Ambiente, que a 
este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 087/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no 
valor de R$. 1.100.000,00", acordaram por requerer mais 30 (trinta) dias de adiamento da 
propositura nas Comissões, acompanhando a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 
06/2010, pois são matérias correlatas. É este o parecer. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício coloca em votação o Parecer 178, tendo em vista que houve empate na votação, 
sendo 4 votos favoráveis dos vereadores senhores Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho, 
Cleber João da Silva Borges e Rodnei Semolini e 4 votos contra dos vereadores senhores Luis 
Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos, esta Vice-Presidência em Exercício, com o voto minerva, opta favoravelmente ao 
pedido dos pareceres. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) 
PARECER nº. 179/2010.- Ao Projeto de Lei nº 121/2010. As Comissões de Justiça e 
Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, 
Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei nº 121/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza 
a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.570.000,00", 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 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) PARECER nº. 180/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
126/2010. 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 126/2010, de autoria do 
Vereador Mauro Antonio Moreno que "Dispõe sobre disponibilidade de cadeiras de rodas nas 
agências bancárias do Município 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de setembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº. 181/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
127/2010. 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 127/2010, de autoria do 
Vereador Antonio Orcini que "Denomina estrada rural municipal no bairro do Machadinho de 
Vicente Formigari", 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, opinam pela aprovação, pois é justa a homenagem póstuma que 
o Poder Legislativo presta ao saudoso e honrado cidadão, que teve uma vida pautada pelo 
trabalho, sendo ainda um bom esposo e zeloso pai. 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 21 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) PARECER nº. 182/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 128/2010. 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 128/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Município a Desafetar áreas a serem 
objetos de averbação de Avenida e permuta com o Serviço Social da Indústria - SESI", 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 21 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 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. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00210/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Breda. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Antônio Rocha. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00212/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lali Mattioli Ferrari. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Izaira Maria Tarraschi Ferreira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 
Elizabeth Justino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 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. 17º) Requerimento nº. 
00221/2010.- Voto de Congratulação com o Guarda Civil Municipal Heraldo Donizete 
Delfino Sabadini, pela sua nomeação de Diretor de Guarda Municipal de Itapira. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 18º) Requerimento nº. 00222/2010.- Congratulação com o fotógrafo André 
Santiago pelo sucesso e brilhante iniciativa de criar em Itapira a 1ª Galeria de Artes 
Fotográficas. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento nº. 00223/2010.- Voto 
de Congratulação com o Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, extensivo ainda ao Poder 
Legislativo daquela cidade, e principalmente em nome de toda a população jaguariuniense, 
pelo aniversário de 56 anos do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento nº. 
00224/2010.- Voto de Congratulação com o Prefeito de Jacutinga, Darci Moraes Cardoso, 
extensivo ainda ao Poder Legislativo daquela cidade, e principalmente em nome de toda a 
população jacutinguense, pelo aniversário de 109 anos do município. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 21º) 
Requerimento nº. 00225/2010.- Voto de Congratulação com a direção, funcionários e 
participantes da APAE pela brilhante realização de leilão beneficente. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
22º) Requerimento nº. 00226/2010.- Voto de Congratulação com o presidente da APAE Luiz 
Fernando Antonelli pelo seu mandato como presidente da entidade. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
23º) Requerimento nº. 00227/2010.- Congratulação com os integrantes da Comissão 
Organizadora da Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida, extensivo aos moradores da 
Ponte Nova. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 00228/2010.- Voto 



de Congratulação com escritor Marcello Cezare, pelo lançamento do seu primeiro livro 
intitulado 'Encontrando a Felicidade'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 25º) Requerimento nº. 
00229/2010.- Voto de Congratulação a diretoria do Sepin pela inauguração da Sala de 
Informática. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 00230/2010.- 
Congratulação com a paróquia Nossa Senhora Aparecida e o grupo Nazaré de Amor-Exigente 
pela brilhante realização do Ciclo de Palestras. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 27º) 
Requerimento nº. 00231/2010.- Voto de Congratulação com a diretoria do clube de Campo 
Santa Fé, assim como seus associados, pelo brilhante evento comemorativo dos 59 anos da 
agremiação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 00232/2010.- Voto 
de Congratulação com os organizadores do Parque é Nosso pelo sucesso obtido durante o 
evento. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 00233/2010.- Requer 
nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito 
sobre o andamento das obras para construção de duas pontes em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. 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 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 00234/2010.- Requer oficiar ao 
Superintendente do SAAE, para que determine aos seus funcionários realizar obras de 
melhorias no alambrado da caixa d'água de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 31º) 
Requerimento nº. 00235/2010.- Requer oficiar ao Superintendente do SAAE, para que 
determine aos seus funcionários realizar obras de melhorias na galeria de esgoto da Rua José 
Artur Miranda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 32º) Indicação nº. 00361/2010.- Sugere 
denominação de Maria Lopes Bueno a um logradouro público municipal. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 33º) Indicação nº. 00362/2010.- Sugere implantação de iluminação pública ao 
lado da Delegacia de Polícia de Itapira, para fins de segurança no local. Autoria. Toninho 
Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 34º) 
Indicação nº. 00363/2010.- Sugere reforma em prédio ao lado da Delegacia de Polícia de 
Itapira. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00364/2010.- Sugere ação da administração 



pública visando a retirada de árvores caídas na calha do Ribeirão da Penha. Autoria. Toninho 
Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 36º) 
Indicação nº. 00365/2010.- Sugere execução de limpeza ao longo de toda Avenida dos 
Italianos, bem como ao longo das margens do Ribeirão da Penha. Autoria. Toninho Orcini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 37º) 
Indicação nº. 00366/2010.- Sugere execução de serviços de restauração no calçadão da 
Avenida dos Italianos. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 00367/2010.- Sugere 
execução do asfaltamento da rua Antonio Avancini, no Conjunto Habitacional Istor Luppi. 
Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 00368/2010.- Sugere construção de 
redutores de velocidade tipo lombada em ponto que especifica. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 40º) 
Indicação nº. 00369/2010.- Sugere execução de melhorias na Praça Dr. Hortencio Pereira da 
Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. Apenas à título de informação, as indicações de nº 370 à 
383/2010 constantes da pauta serão encaminhadas para a próxima sessão, haja vista que o 
tempo regimental do Expediente se esgotou. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a 
pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o 
Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única 
discussão o Projeto de Resolução nº 007/2010.- Dispõe sobre suplementação e redução de 
dotações orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR ANTONIO ORCINI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00121/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.570.000,00. 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 121/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 00127/2010.- Denomina estrada rural municipal no bairro do Machadinho 
de Vicente Formigari. Autoria: Antonio Orcini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o 
Projeto de Lei nº 127/2010. 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 127/2010. Aprovado em segunda 
votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o 



Projeto de Lei nº 00128/2010.- Autoriza o Município a Desafetar áreas a serem objetos de 
averbação de Avenida e permuta com o Serviço Social da Indústria - SESI. 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 128/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Requerimento nº. 200/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00216/2010.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI 
informações do Sr. Prefeito Municipal sobre o motivo do não cumprimento da Legislação, em 
que determina a presença de um Guarda Municipal no velório quando houver famílias 
presentes no local durante a noite. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única 
votação o Requerimento nº. 216/2010. Aprovado menos 1 voto da vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Votei favorável, pois acredito que é um direito do nobre vereador saber o 
motivo pelo qual o prefeito não cumpriu a legislação. Acredito que foi promulgado através 
desta Casa. Caso o veto fosse encaminhado a esta Casa, votaria de acordo com o que votei na 
primeira votação, ou seja, contra o projeto de lei.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “O prefeito teve a oportunidade de analisar, em tempo 
hábil, para promulgar ou vetar. A população necessita de segurança, nobre vereador. Então, 
devemos trabalhar com a prevenção.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
7º) Em única discussão o Requerimento nº 00217/2010.- Requer nos termos e prazos 
estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo 
único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações da Secretaria Municipal da Saúde sobre 
o motivo de não haver um médico pediatra no pronto socorro do Hospital Municipal. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 217/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 00218/2010.- 
Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. 
Prefeito sobre o motivo de servidores Públicos não receberem hora extra. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 218/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00233/2010.- 
Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. 



Prefeito sobre o andamento das obras para construção de duas pontes em Eleutério. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão a 
Indicação nº 00156/2010.- Sugere aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível 
de UTI para atendimento no PSF de pacientes portadores de doenças renais agudas. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a 
próxima sessão a fim de melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 
Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da 
Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos 
funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá 
por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
 
 


