
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 de setembro de 2010. Presidente: 
CARLOS ALBERTO SARTORI ; 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. CARLOS 
ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO  DA ROCHA 
CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NI COLAI, MARIO 
DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS. Ausente o vereador Sr. ANTONIO ORCINI . 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : “Senhor presidente, membros 
da Mesa, público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. É um prazer vir a esta tribuna. 
Gostaria de falar sobre o evento que foi realizado no bairro do Rio Manso. Cerca de 1.500 
pessoas marcaram presença no 30º aniversário do Clube do Rio Manso de Itapira. O referido 
clube foi fundado há 36 anos, onde minha pessoa possuía apenas 14 anos de idade. Ontem 
tivemos a oportunidade de homenagear algumas pessoas, dentre elas a pessoa do Sr. Joaquim 
Tomé, responsável em disponibilizar o primeiro uniforme ao nosso time de futebol. Posso 
afirmar que o nosso time é como uma família, onde o mesmo possui várias conquistas em 
nosso município. Então, acredito que o time de futebol do bairro do Rio Manso é como uma 
família, onde completou 36 anos. Como dissemos que foi feriado nacional em nosso bairro, 
estiveram presentes muitos visitantes. Gostaria de agradecer o prefeito, pois o mesmo foi 
responsável em colaborar para a manutenção das estradas que ligam o bairro do Rio Manso. O 
pedido foi atendido. Gostaria de agradecer o nosso prefeito por ter sanado o problema 
existente em nosso bairro. Poucas pessoas sabem que o bairro do Rio Manso sofreu uma 
catástrofe na semana passada, aonde os prejuízos chegaram em torno de R$ 1.000.000,00. O 
principal fator que acarretou os prejuízos foi a chuva. Cerca de 70% das pessoas que plantam 
verduras perderam totalmente sua produção. A produção de jiló foi afetada em cerca de 70%. 
Para quem não sabe o nosso bairro produz cerca de uma carreta de jiló por dia. Realmente foi 
uma tragédia, mas não podemos culpar ninguém, pois foi natureza responsável pela chuva. 
Gostaria de agradecer a presença de todos na data de hoje e dizer para a assistente social que 
ela possui todo meu apoio como vereador. Sabemos que vocês trabalham cerca de 8 horas por 
dia. Gostaria de dizer que vocês terão o apoio desse nobre vereador. Muito obrigado a todos.” 
A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhores vereadores, público presente, funcionários desta Casa, 
imprensa escrita e falada, corporação da polícia militar, na qual gostaria de cumprimentar a 
todos na pessoa do capitão, funcionários municipais. Gostaria de endossar as palavras do 
nobre vereador. Acredito que todos os parlamentares desta Casa são solidários com a questão 
da jornada de trabalho de seis horas. Venho a esta tribuna porque não gostaria de deixar 
passar mais nada. Descobri que esta Casa possui uma questão de gênero muito forte. Na 
semana passada o presidente, Sr. Carlos, no momento em que o interpelei, pois também 
queria falar no Pequeno Expediente, o mesmo disse o seguinte: “A senhora deve dar ordens 
ao seu marido, pois a mim a senhora não deve dar ordens.” Acredito que isso é uma questão 
de gênero. Desse modo, gostaria de dizer ao nobre vereador que essa discussão é ultrapassada 
porque atualmente o relacionamento se promove e solidifica através da fraternidade do 
companheirismo. Falar da mulher que dá ordens e tudo mais é tão ultrapassado quanto vir a 
esta tribuna e falar dos gays. Acredito que é muito ultrapassado vir a esta tribuna e falar dos 
negros, alegando qualquer distinção. Então, os brancos, negros, gays, amarelos, dentre outras 
raças, somos cidadãos, pagamos nossos impostos e merecemos ser tratados com respeito. Não 



admitirei nesta Casa esse tipo de insulto, pois acredito que é uma questão de gênero. 
Entendeu, nobre vereador? Como as eleições estão se aproximando, gostaria de pedir aos 
eleitores para pensarem muito bem, pois é fato que há um candidato de nossa cidade e que o 
mesmo somente está concorrendo porque a nossa legislação foi capenga. O Barros Munhoz 
não poderia estar concorrendo, pois o mesmo possui ficha suja. Saiu no jornal do Estadão que 
ele possui 19 processos. Acredito que o jornal falhou a respeito das informações, pois acredito 
que o Barros Munhoz possui muito mais processos. Gostaria que os senhores e o público 
presente pensassem muito bem no momento de escolher seus candidatos e não disponibilizar a 
oportunidade a mais um ficha suja para emporcalhar a nossa Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Gostaria que as pessoas pensassem muito bem no momento que fossem 
depositar o seu voto na urna. Acabei de conversar com uma professora, onde a mesma me 
perguntou em relação ao projeto que está tramitando nesta Casa. O projeto ainda se encontra 
nas comissões. A pergunta da professora foi relacionada a essa questão, ou seja, por quanto 
tempo o projeto ainda continuará nas comissões. Então, gostaria que algum integrante das 
comissões me respondesse essa pergunta. Vereadores que compõem a Mesa Diretora desta 
Casa, por quanto tempo o projeto continuará nas comissões? Estou sendo porta voz de uma 
professora que me fez essa pergunta... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Aberto 
Sartori: O projeto ainda está dentro do prazo regimental... Continuando a oradora: A 
minha pergunta não foi essa, pois o prazo sempre é prorrogado. A pergunta é simples... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori:  O projeto ficará nas comissões 
até quando conversarmos com as professoras. Desse modo, constataremos se realmente é isso 
que elas necessitam. É somente isso... Continuando a oradora: Espero que a nobre 
professora tenha ouvido a resposta. A partir desse momento, gostaria de solicitar dos 
componentes das comissões para que elaborassem uma reunião, pois as professoras estão 
esperando a discussão do referido projeto. Falando a respeito do assunto que o nobre vereador 
Zé Branco estava dizendo, acredito que seria uma atitude republicana. Então, antes de alguém 
vir a esta tribuna e falar sobre o prefeito, acredito que devem pensar muito bem. Em tempos 
outrora, acredito que isso não aconteceria caso você não fosse da bancada que desse 
sustentação ao prefeito. Estou mentindo ou dizendo a verdade?... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Estou nesta Casa há mais de vinte anos, onde 
acredito que vossa excelência deve conhecer o tipo de meu trabalho. Sou um vereador que 
atua do lado do povo. Então, posso afirmar que tudo o que for bom para a população de nosso 
município, votarei favorável. Caso o deputado ou o prefeito faça alguma coisa boa para a 
nossa população, acredito que votarei favorável... Continuando a oradora: Em tempos 
outrora um determinado vereador da oposição seria atendido? Gostaria de destacar a atitude 
republicana do prefeito Toninho Bellini, pois o mesmo não olha a quem, mas faz aquilo que 
deve ser feito. Acredito que é assim que a nossa cidade deve caminhar. Seria uma nova forma 
de se governar Itapira. Itapira deve ser governada dessa forma, ou seja, uma forma 
republicana e não passionalmente como foi no passado. Gostaria de parabenizar ao nobre 
vereador e ao prefeito Toninho Bellini por essa atitude republicana. Gostaria de frisar 
novamente para que todos votassem conscientemente no dia 03 de outubro. Novamente 
gostaria de dizer que a questão de gênero não passará batido. Muito obrigada e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite a 
todos. Nessa oportunidade gostaria de agradecer a presença de todos, inclusive das assistentes 
sociais que desenvolvem um trabalho muito importante em nosso município, sempre 
atendendo os mais necessitados. Com certeza todos terão o nosso apoio. Acredito que as 
outras cidades fizeram a adequação da lei. Algumas cidades vizinhas, como Amparo e Mogi 
Guaçu, atualizaram a legislação. As cidades que não adequaram a legislação estão pagando as 



horas extras para os servidores. Então, acredito que é direito de todos. Como o servidor está 
trabalhando em prol de nossa sociedade, nada mais justo que receba sua remuneração 
adequadamente. Em relação ao voto de congratulação destinado a pessoa do tenente Botelho e 
demais policiais, gostaria de dizer que fomos até a cidade de São Paulo para Itapira ser 
contemplada com uma companhia da polícia Militar. Estivemos conversando com o secretário 
de justiça e com o delegado para o nosso município receber uma companhia da polícia 
Militar. Gostaria de parabenizar o vereador que elaborou esse voto de congratulação. A 
Câmara Municipal de Itapira estará a disposição da polícia Militar para o que necessitarem. 
Gostaria de mencionar que ingressei com um processo na justiça. Anteriormente prestava 
serviço no Fórum de Itapira, mas por perseguição política fui transferido para um posto de 
saúde situado no Bairro de Eleutério. Foi um período muito bom quando estava trabalhando 
nas imediações de Eleutério. Aproveitei para rever aqueles que já conhecia no bairro de 
Eleutério. É um povo muito bom. Fui muito bem recebido naquela localidade. Então, gostaria 
de deixar o meu agradecimento destinado aos moradores que residem na vila de Eleutério, 
pois atuei cerca de 10 meses no referido bairro. Infelizmente desenvolvi um trabalho limitado, 
pois a Prefeitura Municipal não atende o tanto quanto deveria atender os moradores e as 
necessidades dos mesmos. Então, ficou uma situação limitada, mas, mesmo assim, gostaria de 
deixar um abraço destinado a todos os moradores daquela localidade. Podem contar comigo 
para o que precisarem, pois sempre estarei presente na vila de Eleutério para buscar o direito 
do povo. São pessoas que votaram e nos elegeram como vereadores para representar a 
vontade de todos nesta Casa. Foi feito um recurso no Tribunal de São Paulo, sendo que na 
quarta-feira passada foi concedido o direito de minha pessoa voltar a atuar no Fórum. O 
recurso é baseado nos princípios e norteado pela Constituição do Estado e Estatuto do 
Servidor Público Municipal, onde diz que o vereador eleito deve permanecer no cargo do qual 
foi eleito. Então, seria o princípio da inamovibilidade. Acredito que houve uma agressão a 
esse princípio. Estou apto para trabalhar independente da distância e horário. Acredito que 
recebemos por esse motivo. Gostaria de agradecer os advogados Dr. Cássio Serra Sartori, 
Analise Guerreiro e Dr. Luis Martinho Stringuetti, pois os mesmos trabalharam em meu 
processo. São pessoas que trabalharam e conseguiram o meu direito. O processo não obteve 
nenhum voto contra. Fiquei muito feliz, pois como cidadão, funcionário e vereador que 
fiscaliza, obtive meu direito reconhecido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso 
é muito importante, pois a justiça existe. Hoje voltei a trabalhar no cartório de anexos fiscais 
na comarca de Itapira, no qual fui muito bem recebido. Como sempre almejei a justiça, 
acredito que é muito bom saber que no Brasil ainda se faz justiça. Gostaria de disponibilizar o 
meu agradecimento a todas as pessoas que torceram por mim. As pessoas que sofrem 
perseguição nunca devem desistir, pois o povo sempre nos fortalecerá, respeitará e 
reconhecerá o nosso trabalho. Como vereadores devemos estar do lado do povo. Os 
vereadores existem para melhorar a qualidade de vida de nossa sociedade. Muito obrigado e 
boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, 
servidores desta Casa, boa noite. Venho a esta tribuna, mas gostaria de dizer que hoje não iria 
fazer uso da mesma, pois desse modo sobraria mais espaço para outros assuntos mais 
importantes. No entanto, algumas acusações e palavras foram proferidas, sendo que na 
qualidade de líder do prefeito municipal devo esclarecer alguns fatos. Primeiramente gostaria 
de me referir a questão das assistentes sociais, as quais já conversei antes de iniciar esta 
sessão. Realmente foi aprovada uma lei federal disciplinando em 30 horas a jornada de 
trabalho. O estatuto de nosso município rege 40 horas, tanto é que até o presente momento 
todas estão cumprindo as 40 horas semanais. Todos os vereadores, como os vereadores Carlos 



e Sônia, são favoráveis ao cumprimento da lei federal. Acredito que o município também 
cumprirá, até por uma questão de hierarquia legal. Amanhã me comprometi amanhã em subir 
e conversar com o prefeito para constatar o que pode ser feito e o que pensa a administração 
em relação a esse assunto. No entanto, é necessário deixar bem claro, acredito que todas 
saibam disso, que o Legislativo não tem competência para legislar sobre o servidor público 
municipal. Atribuições e competências estas que é privativa e exclusiva do Sr. prefeito 
municipal. Portanto, podemos apoiar e vir a esta tribuna para manifestar apoio, mas não 
podemos criar uma lei alterando o estatuto para que o fato seja cumprido. Gostaria de 
enfatizar e encerrar o meu pronunciamento para dizer que quando o vereador Carlos veio a 
esta tribuna, o mesmo disse que foi perseguido pelo prefeito municipal e obteve uma vitória 
no tribunal. Primeiramente a referida vitória foi parcial, pois o Tribunal não julgou o mérito 
da questão. Simplesmente o Tribunal de Justiça suspendeu através de uma liminar. Segundo 
fato seria que o nobre vereador diz que o prefeito perseguiu-o. Não foi perseguição. É função 
do prefeito, ou seja, um ato discricionário do chefe do Executivo recolocar os funcionários 
dentro da sua área de atuação. O vereador Carlos é servidor concursado como auxiliar de 
enfermagem. Ele foi deslocado a UBS situada no bairro de Eleutério provavelmente porque 
havia uma deficiência de pessoal no local ou uma demanda alta. Isso é um ato discricionário 
do prefeito municipal. A justiça, liminarmente, anulou esse ato, mas a justiça também deverá 
responder sobre o desvio de função, pois o vereador é concursado como auxiliar de 
enfermagem, ou seja, o mesmo não é concursado como procurador jurídico. Então, os fatos 
devem ficar bem claros. É fácil chegar a esta tribuna, quando é integrante da oposição, e dizer 
que o prefeito é um perseguidor. Ainda mais quando o prefeito age através de um ato 
discricionário dentro da lei. Alguém pode afirmar o seguinte: “Mas existe um porém, pois ele 
é vereador e não pode ser transferido.” Tudo bem, nobre vereador, até o presente momento 
pode ser que haja alguma lei nesse sentido, sendo que o prefeito possa ter errado em relação a 
esse fato, mas acredito que não houve nenhuma perseguição. Porque o nobre vereador Mauro 
Moreno não foi transferido de seu local de trabalho, sendo que o mesmo é integrante da 
oposição tanto quanto vossa excelência? Já que o prefeito é perseguidor, porque aconteceu 
esse tipo de fato com somente uma pessoa? Então, é preciso colocar os pingos nos “ii”. Não é 
perseguição e sim um ato discricionário. O vereador é concursado como auxiliar de 
enfermagem e não como procurador jurídico ou da área jurídica. Esse ato de deslocamento é 
um ato discricionário do prefeito municipal. Então, espero ter esclarecido. Acredito que os 
fatos devem ser claros e bem explicados. O vereador veio a esta tribuna dizendo como que se 
a questão tivesse encerrada. Na verdade, esse assunto ainda não foi encerrado. O prefeito agiu 
dentro da legalidade, sendo que o mesmo pode ter errado somente pelo fato de que o vereador 
possa estar exercendo seu mandato. Muito obrigado e boa noite a todos.” 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 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de Setembro de 2010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 28 
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. 2º) Ofício SG - DAO nº 0362/2010. Comunicado de 
férias. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não 
havendo mais Ofícios passamos aos Requerimentos de Licença. 3º) REQUERIMENTO Nº. 



00236/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. Em virtude 
da aprovação do Requerimento de Licença do vereador Sr. Mauro Antonio Moreno, a falta 
constante na 32ª Sessão Ordinária fica abonada. Não havendo mais Requerimentos de Licença 
o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 0010/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os artigos 146 e 147 da Lei 
Municipal nº 1.056, de 31 de maio de 1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto 
de Lei Complementar nº. 0011/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 7º do Código Tributário 
do Município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à 
leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 00131/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga as Leis 
4.238/08 e 4.294/08. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 00132/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a ressarcir 
atletas vítimas de acidentes em jogos abertos ou jogos regionais, nos casos que especifica. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto 
de Lei nº. 00133/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Atribui responsabilidade à SNJC - Secretaria de Negócios 
Jurídicos e Cidadania. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 9º) Projeto de Lei nº. 00134/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a EMEF do Bairro da Ponte 
Nova. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) 
Projeto de Lei nº. 00135/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a ceder a utilização de 
imóvel público a SEICHO-NO-IE do BRASIL. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Projeto de Lei nº. 00136/2010.- 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$ 1.000.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Projeto 
de Lei nº. 00137/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre as áreas especiais de estacionamento de veículos. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 13º) PARECER nº. 183/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 113/2010. 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 113/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera a Lei nº 3.552, de 22 de agosto de 2003, que 
criou o Conselho Municipal do Idoso, e cria o Fundo Municipal do Idoso", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que não existe óbice 
de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 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 
28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 
PARECER nº 184/2010.- Ao Projeto de Lei nº 124/2010. 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 124/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Dispõe 
sobre a criação do serviço voluntário de capelania hospitalar", acordaram por requerer 15 dias 
de adiamento, para melhores estudos e agendamento de reunião com os interessados em 
prestar os serviços de capelania hospitalar. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) PARECER nº. 185/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
129/2010. 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 129/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito adicional especial no SAAE no 
valor de R$ 20.000,00", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer 
favorável à matéria, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que 
lhe inquine a tramitação. 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 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. 16º) PARECER nº. 186/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
130/2010. 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 130/2010, de autoria do 
Vereador Carlos Alberto Sartori que "Denomina estrada rural do Município de Itapira de José 
Maria de Campos", 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 José Maria de Campos, que teve 
uma vida pautada pelo trabalho, tendo sido 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 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa de 
imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 



somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 
íntegra. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00215/2010.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sr. José Roberto Viola . Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00216/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Euclides José Turato. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00217/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Vitório Luppi. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00218/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana Lisboa Gabriel. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00219/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Eunice Oliveira Cavallaro. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00220/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedicto Vieira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00221/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Orlando Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00222/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adilson Bortoloto. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Adelaide Aparecida Zanchetta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 26º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00224/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana de 
Godoi Marangoni. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. Vice-Presidente em Exercício procede 
homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos 
acima. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa de imediato aos Requerimentos. 
27º) Requerimento nº. 00237/2010.- Congratulação com 3ª Companhia do 26º Batalhão da 
Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 28º) Requerimento nº. 00238/2010.- Voto de Congratulação com os enfermeiros 
Everaldo Nunes dos Santos e Marco André Theodoro que ministraram importante curso de 
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 



de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 29º) 
Requerimento nº. 00239/2010.- Voto de Congratulação com o comando e integrantes da 
Patrulha Rural de Mogi Guaçu pelo dedicado e eficiente trabalho realizado naquela 
localidade. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 00240/2010.- 
Congratulação com o Gerente da CETESB Paulo Roberto Silva Batin de Souza, e integrantes 
do órgão pelos brilhantes trabalhos realizados em nossa cidade e região. Autoria. Rodnei 
Semolini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
31º) Requerimento nº. 00241/2010.- Voto de Congratulação à equipe e comando da Policia 
Militar Ambiental locada em Mogi Guaçu, pelo empenho e dedicação em prol da segurança e 
preservação ambiental na nossa região. Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento nº. 
00242/2010.- Requer oficiar as entidades assistenciais de Itapira para que as mesmas 
informem o motivo do não comparecimento para a participação do processo licitatório da 
Área Azul. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 28 de 
Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) 
Requerimento nº. 00243/2010.- Oficiar ao Governador do Estado e órgãos competentes, 
solicitação gestões para aquisição de um caminhão para a Defesa Civil de Itapira. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 34º) Indicação nº. 00370/2010.- Sugere execução de serviço 
de limpeza em espaço localizado na Avenida Jamir Moysés, em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 35º) Indicação nº. 00371/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente da Prefeitura que realize manutenção da rua Jamir Moyses em Eleutério. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 36º) Indicação nº. 00372/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente da Prefeitura que realize manutenção da rua 9 de julho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 37º) 
Indicação nº. 00373/2010.- Sugere construção de nova ponte, de maior largura, na Rua 
Geraldo Guerra, no bairro da Ponte Nova, ou construção de passarela para pedestres na lateral 
da ponte ora existente. 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 28 de 
Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação 
nº. 00374/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Francisco Otaviano 
Queluz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 00375/2010.- Sugere ao 
Sr. Prefeito determinar ao setor competente instalar equipamentos para maior iluminação da 



Praça do Conjunto Adão Zanchetta no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 40º) 
Indicação nº. 00376/2010.- Sugere denominação de Maria das Dores da Silva a um 
logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 41º) Indicação nº. 00377/2010.- 
Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Santa Terezinha. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 42º) 
Indicação nº. 00378/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Ângelo 
Malandrin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 43º) Indicação nº. 00379/2010.- Sugere 
denominação de Sr. Hélio Belini a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 44º) 
Indicação nº. 00380/2010.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na 
estrada rural do bairro do Recreio, que liga Itapira ao bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 45º) Indicação nº. 00381/2010.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Avenida Brasil, nas proximidades do número 2.197. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
46º) Indicação nº. 00382/2010.- Sugere realização de limpeza em todos os bueiros da Rua 
Mauro Simões e adjacências. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. - Ofícios: 47º) Sindicato dos 
Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo (SINCOESP): Comunicado 
relacionado ao fato de que alguns municípios possuem empresas executando serviços de 
correspondente bancário sem a mínima estrutura física capaz de oferecer serviço digno à 
população. Baseado nesse fato, o comunicado faz referência pela fiscalização tanto do 
Executivo, como também do Legislativo municipal, para que todos, sem exceção, cumpram 
os ditames das leis vigentes. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 48º) Caixa 
Econômica Federal: Notificação de créditos de recursos financeiros, sob bloqueio, no valor 
de R$ 58.640,00, destinados a esse município, que tem por objeto o “Apoio a elaboração de 
Planos Habitacionais de Interesse Social. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
49º) Caixa Econômica Federal: Notificação do desembolso dos recursos financeiros no 
valor de R$ 26.647,90, destinados ao mutuário da Prefeitura Municipal de Itapira e 
interveniente promotor SAAE – Itapira, referente à parcela do contrato de empréstimo do 
FGTS, âmbito do Programa “Saneamento para Todos” – destinado à implantação de 
Programa de Redução de Perdas Físicas e Reservatório, neste município. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 50º) DZ SPORTS: Convite para a 2ª trilha ecológica 
de Itapira a realizar-se nos dias 16 e 17 de outubro de 2010. O ponto de largada se dará 



defronte a Mundial Motos a partir das 13:00, com o objetivo de estar recompondo a mata 
ciliar e reflorestar lugares que estão sendo degradados ou pela ação do tempo como também 
desmatamento irregular clandestino. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 51º) 
Conselho Municipal do Meio Ambiente: Solicitação de maior rapidez na apreciação do 
projeto de lei complementar nº 008/2010, que institui o “Código Municipal de Meio 
Ambiente” enviado a esta Casa de Leis em 10 de Agosto de 2010. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 52º) Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul: Ensejo de 
parabenizar o município de Itapira devido a passagem da data de fundação da cidade que 
ocorrerá no dia 24 de outubro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 
53º) Prefeitura Municipal de Itapira:  Resposta ao requerimento subscrito pelo vereador 
Carlos Alberto Sartori, para que o Poder Executivo informe sobre as Comissões existentes no 
âmbito da municipalidade. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 
Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 54º) Prefeitura 
Municipal de Itapira:  Resposta a Indicação elaborada pelos vereadores Carlos Alberto 
Sartori, Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho e Cleber João da Silva Borges, para que o 
Poder Executivo informe sobre o contrato emergencial firmado para o transporte coletivo de 
estudantes, realizado com a Viação Edílson de Divinópolis (MG). DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes 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. 
Vice-Presidente em Exercício 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca 
em única votação o Projeto de Resolução nº 007/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0088/2010.- 
Dispõe sobre o recolhimento e destino final de resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da 
Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
adiada por 20 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR 20 DIAS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em primeira 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 111/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00113/2010.- Altera a Lei nº 3.552, de 22 de agosto de 2003, que criou o Conselho Municipal 
do Idoso, e cria o Fundo Municipal do Idoso. 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 113/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 
5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00126/2010.- Dispõe sobre disponibilidade de 
cadeiras de rodas nas agências bancárias do Município e dá outras providências. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 126/2010. 
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 126/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 00129/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional especial no SAAE no valor de 
R$ 20.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, funcionários desta Casa, 
público presente, boa noite. Rapidamente venho a esta tribuna para falar em relação ao terreno 
que o S.A.A.E. está adquirindo na Rua José Marcati. Estive visitando a localidade a pedido 
dos moradores. Pude constatar que realmente o terreno possui muitos problemas, pois na 
localidade passa uma tubulação do S.A.A.E.. O terreno foi vendido, mas não deve ser 
construído nada em sua área. Espero que o S.A.A.E. compre, limpe a disponibilize uma 
solução aos moradores em relação a esse terreno, pois muitas pessoas estão reclamando. O 
presente terreno possui muitos matos, sendo que as pessoas mal intencionadas se escondem na 
localidade. Estive conversando com os moradores da região e os relatos disponibilizados 
foram esses. Espero que o S.A.A.E. compre e tome as providências cabíveis em relação aos 
problemas que o terreno possui. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 129/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 
Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00130/2010.- Denomina estrada rural do Município de Itapira 
de José Maria de Campos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 130/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho 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 130/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 



Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 233/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 00242/2010.- 
Requer oficiar as entidades assistenciais de Itapira para que as mesmas informem o motivo do 
não comparecimento para a participação do processo licitatório da Área Azul. Autoria: Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice- Presidente em Exercício. 
11º) Em única discussão a Indicação nº 00373/2010.- Sugere construção de nova ponte, de 
maior largura, na Rua Geraldo Guerra, no bairro da Ponte Nova, ou construção de passarela 
para pedestres na lateral da ponte ora existente. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Sr. Mario da Fonseca solicita e a Casa aprova por unanimidade a volta das 
Indicações nº 383/2010 à 388/2010 no Expediente devido ao tempo regimental do Expediente 
da 32ª Sessão Ordinária ter expirado, não havendo possibilidade de votação das demais 
indicações. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado 
pelo colendo plenário, solicita do 1º Secretário a leitura das referidas matérias. 47º) Indicação 
nº. 00383/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua José Nozari, bairro dos 
Macucos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 48º) Indicação nº. 00384/2010.- Sugere 
denominação de Sr. Fábio Henrique Gaspardi a um logradouro público municipal. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 49º) Indicação nº. 00385/2010.- Sugere efetuar-se ligação 
viária entre o Conjunto Habitacional Assad Alcici e loteamento dos Carmona. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 50º) Indicação nº. 00386/2010.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine 
melhorias no prédio do posto dos Correios em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Setembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 51º) 
Indicação nº. 00387/2010.- Sugere implantação de sistema de estacionamento para veículos 
na Rua Prefeito Bento Ignácio da Cunha, utilizando-se apenas um lado da mencionada via 
pública. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Setembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 52º) Indicação nº. 00388/2010.- Sugere 
execução de limpeza e recolhimento de entulho na Rua José Cintra Machado no bairro Jardim 
Boa Vista. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 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. 


