
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de outubro de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º Secretário: 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBER TO 
ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, 
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, público presente, boa 
noite. Rapidamente venho a esta tribuna para tecer alguns assuntos. Gostaria de saudar o 
nosso presidente, pois o mesmo esteve ausente em algumas sessões devido a sua viagem ao 
exterior. Seja bem vindo Paulo Andrade. Também gostaria de parabenizá-lo, pois a nossa 
cartilha está pronta. A iniciativa do presidente, Sr. Paulo Andrade, em relação a cartilha é 
muito importante, pois desse modo os assuntos, de modo geral, relacionados aos vereadores 
desta Casa de Leis ficarão mais claros para a população interpretar. A cartilha explicará, da 
melhor maneira possível, o que o vereador está fazendo e quais seriam suas funções nesta 
Casa. É muito importante esse fato, pois isso é cidadania. Mais uma vez o presidente acertou 
em cheio em disponibilizar esta Casa à disposição de toda população. Outro assunto que 
gostaria de abordar é relacionado as eleições de nosso país. Em que pese os resultados, 
acredito que a democracia novamente prevaleceu, sendo que os eleitores elegeram aqueles 
que mais se identificaram em relação a população. Gostaria de desejar os meus parabéns a 
todos os candidatos que conseguiram se eleger, em especial o candidato que apoiei em nossa 
cidade, Sr. Guilherme Mussi. É um jovem de 28 anos que conseguiu 776 votos de amigos e 
familiares nesta cidade. Ele foi o sexto deputado federal mais votado em nosso município. O 
Guilherme Mussi é integrante do Partido Verde (PV), do qual também faço parte. O nobre 
vereador Mario da Fonseca também faz parte desse partido. Então, com a eleição do 
Guilherme Mussi, mais votado no Estado de São Paulo, atingindo 98.702 votos, acredito que 
emergiu uma liderança jovem. No início do próximo ano o Guilherme estará presente em 
Brasília (DF). A partir desse momento partirei rumo a Brasília (DF) para buscar recursos e 
projetos voltados ao nosso município e região. Então, acredito que uma foi vitória satisfatória, 
pois é muito difícil conseguirmos votos de outras pessoas. Graças a Deus o Guilherme possui 
ficha limpa, sendo que foi muito bem votado em Itapira e região. Estarei presente em Brasília 
para buscar muitos recursos voltados ao nosso município. Outro assunto que gostaria de 
abordar é relacionado a um requerimento de minha autoria, onde alguns moradores residentes 
no bairro do Tanquinho estão reclamando devido a falta do transporte público. Os ônibus 
estão apenas passando no período da manhã e no final da tarde. A empresa está alegando que 
o problema é devido a grande demanda. Então, acredito que esse assunto é muito complicado, 
pois a empresa responsável em realizar o transporte em nosso município possui lucro em 
vários pontos de nossa cidade. Não é porque um ou mais pessoas estão sendo prejudicadas 
que a empresa deve esquecê-las. Segundo informações, existe uma família que está pagando o 
serviço de taxi para se locomover até o centro de nossa cidade. Então, acredito que devemos 
ser mais solidários em relação a esse tipo de requerimento, porque em outros bairros a 
freqüência do itinerário dos ônibus é maior. Caso a empresa não obtenha um lucro desejado 
em um determinado local de nossa cidade, a mesma não deve optar em cortar a circulação dos 
ônibus no referido local. A situação não será resolvida... Aparte concedido ao vereador Sr. 



Paulo Roberto Andrade: Aliás, acredito que esse tipo de situação não está somente 
acontecendo nas imediações do bairro do Tanquinho e sim em toda região... Continuando o 
orador:  Acredito que devemos sentar com a empresa e tentar resolver a situação. A empresa 
deve possuir compromisso social. Estarei acompanhando a situação de perto, sendo que 
cobrarei da empresa para cumprir corretamente seu papel. A empresa deve disponibilizar 
ônibus que circulem pelos menos três vezes nos bairros. É um absurdo as pessoas pagarem 
taxi para se deslocar até o centro de nossa cidade, sendo que o município possui transporte 
público. Não importa se é apenas poucas pessoas que estão sendo afetadas. Devemos rever 
essa situação. Fico muito contente em apresentar um voto de congratulação destinado ao 
amigo e diretor jurídico, Sr. Elias Orsini, pois o mesmo foi consagrado pastor da igreja 
Assembléia de Deus. Recentemente o seu irmão, Sr. Toninho Orcini, também foi galgado a 
este posto. Acredito que estão seguindo o exemplo de seu pai, Sr. João Orcini. Então, gostaria 
de parabenizar o Sr. Elias Orcini. Espero que todos os vereadores endossem o pedido. Boa 
noite e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa escrita e 
falada, boa noite. Estava escutando a apuração, mas somente depois de alguns minutos 
constatei que o meu rádio estava sintonizado na Rádio do município de Jacutinga. O locutor 
falava igual ao Toy Fonseca. Gostaria de parabenizar a Rádio Clube de nosso município, pois 
foi a responsável em transmitir toda a apuração das eleições de nosso país. Realizei vários 
trabalhos nos municípios de Santo Antonio do Jardim, Pinhal e Mogi Guaçu. Trabalhamos 
quase 40 dias na campanha. Abrimos um comitê situado no município de Mogi Guaçu, sendo 
que muitas pessoas estiveram presentes. Acredito que o nosso trabalho foi bem desenvolvido, 
pois percorremos todas as fazendas situadas na zona rural. Fizemos um trabalho muito 
voltado a política. Graças a Deus o nosso trabalho gerou frutos. Não prometemos 
absolutamente nada, pois somente falamos o que ele fez. Elaboramos uma revista para 
disponibilizar a toda população. Graças a Deus obtemos quase 8 mil votos somente no 
município de Mogi Guaçu. Na gestão passada o deputado teve o apoio do Caveanha, dentre 
outras pessoas. Esperávamos mais votos, mas conseguimos alcançar a faixa de 8 mil votos. 
Muitas pessoas de vários municípios de nossa região disponibilizaram muitos votos 
destinados ao deputado. O resultado foi muito bom e novamente ficou provado que o trabalho 
do deputado é sério. Acredito que os votos aumentaram em relação a gestão passada, sendo 
que a responsabilidade também. Gostaríamos que o deputado asfaltasse até as imediações do 
Rio do Peixe. Fiquei muito feliz em colaborar com a campanha do Guilherme Campos em 
nosso município. Muitas pessoas votaram no Guilherme. Disse para o Guilherme, através de 
uma ligação, que seria uma pedra em seu sapato, pois gostaria de solicitar vários assuntos de 
sua pessoa. Já solicitei do mesmo a iluminação do estádio Rocha Carvalho. Seria o primeiro 
estádio situado na zona rural que disponibilizaria iluminação a população. É um compromisso 
do Guilherme Campos com minha pessoa. Faço política através de acordos políticos. 
Conseguimos reunir cerca de 1.500 pessoas em uma segunda-feira no Clube do Rio Manso. 
Muitas pessoas dizem que apóiam, mas gostaria de saber se elas conseguem votos. Os votos 
são a questão principal. Foi uma correria muito grande, pois acredito que andei cerca de 40 
mil quilômetros em somente 30 dias. Fiquei muito feliz em constatar que o nosso candidato 
saiu vitorioso. O deputado sabe que os moradores do Rio Manso estão solicitando o asfalto 
até as imediações do Rio do Peixe. Tenho certeza que o deputado asfaltará o nosso bairro. 
Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta 
Casa, público presente. Gostaria de desejar as boas vindas ao presidente desta Casa, Sr. Paulo 
Andrade, da mesma forma em que o nobre vereador Ferrarini disse. Vim a esta tribuna na data 



de hoje para falar em meu nome. Quando saio nas ruas muitas pessoas me perguntam qual a 
situação da política em nosso município. Gostaria de deixar bem claro para a imprensa de 
nossa cidade que tenho nome, palavra e pensamento. Gostaria de parabenizar todo o grupo 
que trabalhou para o deputado Barros Munhoz, pois acredito que o número de votos que ele 
possuiu surpreendeu a todos. Constatei uma gozação publicada no jornal Tribuna de Itapira 
dizendo que prometi cerca de mil votos para o candidato em que eu estava apoiando. Posso 
afirmar que não prometi absolutamente nada para ninguém. O diretor do jornal possui um 
problema particular com o Barros Munhoz, como também atualmente possui com minha 
pessoa. O diretor não agüenta ficar sem tirar sarro da cara dos outros. Posso afirmar que não 
gastei nenhum dinheiro relacionado com a campanha política de alguém. Apoiei como amigo 
o Jonas Donizete, onde o mesmo obteve cerca de 170 mil votos como deputado federal. 
Acredito que foi o deputado federal mais votado em toda região de Campinas. O Jonas 
Donizete fez até uma parceria com o Barros Munhoz no município de Pedreira. Então, 
gostaria de deixar bem claro que o meu pensamento em relação ao Barros Munhoz nunca 
mudará. Se existisse lei nesse país, acredito que muitos políticos não assumiriam o cargo de 
deputado estadual. Disse muitas vezes que ele possui muitos processos, sendo que já foi 
condenado. Acredito que o deputado não poderia disputar as eleições. Sou o Luis Hermínio 
Nicolai, filho do Sr. Hélio Nicolai e Sra. Diva Nicolai, onde possuo uma bandeira para 
hastear. Nossa família foi escorraçada e judiada pelo deputado Barros Munhoz. Muitas 
pessoas estão afirmando que o deputado gostaria de conversar com o Toninho Nicolai. É 
mentira. Ontem entraram com outro processo contra meu irmão no município de São Paulo. É 
um processo por dia. Tudo o que ele puder fazer para atrapalhar a administração de Itapira, 
acredito que o mesmo fará. Aqueles que quiserem acreditar nele, podem continuar 
acreditando. Como fizeram uma campanha para cerca de 29 mil votos, somente me resta 
parabenizar as pessoas responsáveis por esse trabalho. Tenho certeza que ninguém sabe o 
valor que foi gasto nesta campanha. Acredito que muitas coisas foram feitas, sendo que a 
dívida deixada para a nossa administração é de R$ 32.000.000,00. Pena que todas as pessoas 
se esquecem desse fato. Sempre disse que fui um grande esportista. Parabéns a todos que 
trabalharam para a campanha do Barros Munhoz. Acredito que ele merece, pois o mesmo 
sabe fazer política. O Barros Munhoz gastou muito dinheiro para se eleger. Somente vim a 
esta tribuna porque não gostaria que minha pessoa fosse motivo de gozação. Estou falando em 
alto e bom tom tudo aquilo que penso e acredito em relação ao Barros Munhoz. Vou continuar 
minha caminhada, pois acredito que possuo uma vida política muito grande. Tenho certeza 
disso por tudo o que enfrentamos para chegarmos onde estamos. Disse para um amigo que 
quando saímos de casa, a nossa mulher estende o lençol da cama, dentre outros fatores, para 
que o marido volte e encontre tudo limpinho e arrumadinho. Há seis anos a nossa Casa estava 
detonada e destruída. Havia muitas dívidas relacionadas a FEPASA, Telesp, dentre outras 
empresas. O povo de Itapira não deve se esquecer que o prefeito Toninho Bellini trouxe 
dignidade para a Prefeitura Municipal. Nos dias atuais posso afirmar que a Prefeitura 
Municipal não deve nenhum tostão. Caso o grupo do deputado Barros Munhoz seja eleito por 
essa cidade, gostaria de desejar os meus parabéns, pois acredito que é um jogo político. A 
casa estará limpa e com a cama arrumada, ou seja, sem nenhum tostão de dívida relacionada a 
dívida que deixaram no passado. Ninguém pode se esquecer desses fatores. Essa seria a minha 
posição e palavra. Caso o deputado queira sentar e conversar com o prefeito Toninho Bellini, 
tudo bem, pois até o presente momento sempre nos disponibilizamos para que isso 
acontecesse. Espero, nobre vereador Décio, que o seu pedido seja acatado, pois já afirmei que 
ele não terminaria um terço do que havia prometido. Tomara que ele faça e asfalte Itapira de 
cima a baixo. Constatei no jornal Tribuna que circulou no domingo que muitas pessoas 



reclamaram em relação a primeira chuva, pois a mesma foi responsável em abrir dois buracos 
imensos nas estradas que ligam o Bairro dos Pires e Machadinho. Essas estradas não possuem 
acostamento. Acredito que esse seria o famoso asfalto politiqueiro, ou seja, que é elaborado 
cerca de um mês antes de alguma eleição. Esse asfalto faz com que muitas pessoas acreditem 
que a poeira baixará, sendo que na verdade o barro tomará conta da situação. Seria a minha 
posição e não do grupo ao qual faço parte. Seguirei em frente mesmo que sozinho, sendo que 
terei a certeza que nunca mudarei do lado ao qual estou. Em minha opinião, seria a maior 
pouca vergonha que um homem poderia fazer. Vocês nunca verão o Mino Nicolai fazer esse 
tipo de coisa. Vocês podem-me ver enterrado vivo ou humilhado nas ruas sem nenhum tostão 
nos bolsos, mas jamais mudarei de posição política. Vocês me verão negociando com o 
Barros Munhoz em cima de uma mesa como vereador de Itapira e nunca me verão 
participando de um churrasco com o mesmo, a não ser que aconteça uma tragédia muito 
grande levando à perda de minha dignidade e tudo aquilo que meu pai me ensinou. Seria a 
minha posição. Nunca abaixarei a cabeça. Gostaria de parabenizar todos vocês pela grande 
vitória. Também gostaria de parabenizar o Betusca pela cobertura da Rádio Clube nas 
eleições. O Betusca sabe que possuímos desavenças, mas as coisas não devem se misturar. O 
Betusca sabe o respeito que possuo por sua família. Portanto, gostaria de solicitar o mesmo 
respeito em relação a minha família. Espero que não sejamos humilhados e maltratados, pois 
nunca fizemos esse tipo de coisa a ninguém. Caso alguém requeira a cópia da mídia para 
encaminhar ao deputado, tudo bem. O deputado é um grande homem político, pois o mesmo 
sabe fazer política como ninguém. No passado a minha família foi massacrada e humilhada 
por ele. Ele não respeitou aqueles que o acompanhou a vida inteira. Espero que os próximos 
dois anos passem o mais rápido possível para que possamos renovar a política. Muito 
obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO 
ANDRADE:  “Boa noite senhoras e senhores, público presente, imprensa falada e escrita, 
Rádio Clube de Itapira, internautas. Gostaria de agradecer a força de nosso vice-presidente, 
Sr. Carlos Sartori, onde cumpriu, de forma competente, os deveres desta Casa de Leis durante 
a minha ausência como presidente. Fiquei surpreendido quando constatei alguns boatos em 
que renunciaria a presidência e o mandato de vereador. Não sei de que forma saiu esse boato, 
mas acredito que a única renúncia que posso afirmar é trabalhar menos por Itapira. Faço 
questão de afirmar essa renúncia. A nossa proposta é cada vez mais estarmos atentos nas 
necessidades de nosso povo e nossa cidade. Evidentemente que as decepções acontecem no 
dia-a-dia de um político, sendo que gostaria que a política possuísse mais objetivos e as 
discussões viessem a ser dirigidas de forma positiva, única e exclusivamente, em benefício da 
população. Então, acredito que esse seria o motivo de minha decepção. Ficar batendo boca 
não nos levará a lugar nenhum. São histórias que não vão acrescentar nada em nossa vida. O 
Turcão nos acompanhou durante toda a campanha do deputado, sendo que fui convidado logo 
no início para coordenar os trabalhos. Na época já existia a programação dessa viagem, sendo 
que estava agendada desde antes de me candidatar ao cargo de vereador. Portanto, quando 
aceitei a coordenação da campanha do deputado na cidade fui bem claro na primeira reunião 
que me ausentaria a partir do dia 15 em função de minha viagem. Então, acredito que não 
houve, de forma alguma, desafeto ou algum mal entendido. Acredito que a campanha foi 
limpa, transparente, muito calma e, acima de tudo, produtiva, tanto que gerou uma votação 
fantasticamente maravilhosa direcionada ao deputado Barros Munhoz. Evidentemente 
aumentou a responsabilidade do nobre deputado em relação a nossa cidade e população. Com 
certeza teremos mais benefícios a partir da segunda legislatura do Sr. Barros Munhoz. Reitero 
a minha vontade, objetivo e sonho de cada vez mais buscar recursos para nossa cidade. Caso 
for necessário sentarmos e conversarmos, nobre vereador Mino Nicolai, para o benefício de 



nossa cidade, tudo bem, mesmo porque é isso que a população espera de nós. Gostaria de 
reiterar a minha vontade de continuar cada vez mais lutando por nosso povo e nossa cidade. 
Em relação aos boatos que circulam em nossa cidade, acredito que os mesmos são como 
combustíveis para que eu possa me fortalecer e brigar por nossa cidade. Evidentemente que 
brigar seria no sentido positivo. Está de parabéns a nossa cidade por reeleger o deputado 
Barros Munhoz com 185.000 votos, sendo o sexto mais votado do Estado de São Paulo. Com 
certeza, o deputado chegará com mais moral no governo Alckmin relacionado ao que foi no 
governo Serra, pois o deputado estava apenas reiniciando sua carreira. É muito importante 
para os itapirenses possuírem esse fato. Independente de gostarem ou não do deputado, 
acredito que não deixa, de forma alguma, de ser orgulho para a população de Itapira. Tenho 
dito que cada vez mais queremos trabalhar em função de nossa cidade e de nossa Casa de 
Leis. Ausentei-me durante 15 dias pelo fato de um agendamento ocorrido há cerca de dois 
anos. Desse modo, não havia possibilidade de não estar presente nesta viagem. Deixei esse 
país exatamente quando o Poupa Tempo estava chegando neste município. O Poupa Tempo 
foi uma reivindicação nossa, efetuada através do governo do Estado. Não quer dizer que 
quando estou ausente, conseqüentemente deixo de trabalhar. Hoje, com muito orgulho e 
satisfação, estamos lançando, através desta Casa, a nossa cartilha de A à Z. A referida cartilha 
pleiteia, de forma competente, noções de cidadania. É uma cartilha onde se explica o que seria 
uma Câmara Municipal e toda história ocorrida no passado. A história, o hino, dentre outros 
fatores de nosso município, são explicados profundamente na cartilha. Espero que o próximo 
presidente venha a dar seqüência nesse trabalho, pois acredito que esclarecerá o pensamento 
dos cidadãos em relação a importância da política e do voto dirigido a políticos sérios e 
comprometidos. Não deixa de ser absurda a votação que o Tiririca obteve em nosso país. 
Acredito que o trabalho que estamos desenvolvendo nesta Casa é somente o começo para que 
muitos Tiriricas não venham a envergonhar e fazer parte da política nacional no futuro. Com 
relação ao questionamento do nobre vereador relacionado as obras do asfaltamento 
conquistada por nós, através do deputado Barros Munhoz, gostaria de esclarecer que o asfalto 
é de última geração. O que existe é o não acabamento em suas laterais. São situações que 
serão reiniciadas a partir do próximo mês. De forma alguma podemos aceitar uma obra 
incompetente. É muito pelo contrário, pois acredito que é um asfalto bem elaborado. Volto a 
repetir que ainda falta o acabamento nas laterais, sendo que no próximo mês será reiterado 
gratuitamente. Com certeza, acredito que o problema será sanado. Gostaria de parabenizar o 
Carlinhos Sartori. Fiquei muito contente, nobre vereador Carlinhos, de saber que você 
retornou ao local de origem relacionado ao seu trabalho. Acredito que o nobre vereador 
Carlinhos seria o prefeito da Vila Municipal de Eleutério. Tenho certeza que o bairro de 
Eleutério sente sua ausência. Acredito que você, Carlinhos, soube administrar o momento em 
que esteve presente na Vila de Eleutério, endossando seu nome naquele povo. Muito obrigado 
e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes 
da Rádio Clube, imprensa escrita e falada, boa noite. Primeiramente gostaria de falar em 
relação as eleições ocorridas no domingo passado. Gostaria que ficasse registrado em ata os 
meus parabéns direcionados ao deputado Barros Munhoz, onde mais uma vez teremos um 
representante de nosso povo na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Com certeza, 
buscaremos recursos destinados ao povo de Itapira. Devemos trabalhar muito para 
conseguirmos recursos direcionados ao nosso município. Gostaria de parabenizar toda equipe 
que trabalhou na campanha do Barros Munhoz. Como o Turcão está presente, também 
gostaria de parabenizá-lo. Acredito que o pleito foi coroado de êxito e sucesso. Como 
presidente da Assembléia Legislativa o deputado Barros Munhoz trouxe vários benefícios 



destinados ao povo de Itapira. Acredito que o deputado continuará trazendo muitos recursos 
direcionados ao nosso município. Como vereadores estaremos levando muitos pedidos de 
nossa população ao deputado. Desse modo, acredito que muitos fatos serão melhorados. O 
deputado gosta muito de nossa cidade. Gostaria de parabenizar novamente o deputado Barros 
Munhoz pela brilhante votação conquistada. Esse fato nos deixa muito orgulhosos, pois está 
registrado na história que no passado também havia um deputado de nosso município 
chamado Coronel Francisco Vieira. Outro assunto que gostaria de falar é relacionado a 
questão do transporte na zona rural. Muitas pessoas reclamam do transporte público efetuado 
no bairro do Machadinho. Muitas pessoas que necessitam se deslocarem até o centro de nossa 
cidade acabam sendo prejudicadas, pois há circulação do transporte somente nos períodos da 
manhã e no final da tarde. Muitas pessoas que residem no bairro da Ponte Preta também estão 
reclamando, pois também há ausência de transporte público nessa localidade. Alguns ônibus 
ficam parados durante um determinado período no bairro do Istor Luppi, sendo que somente 
depois seguem o percurso correto. É muito difícil essa situação. A empresa concessionária 
está ganhando para realizar esse tipo de serviço. Desse modo, a mesma deve prestar um 
serviço digno para a população. Como vereadores devemos cobrar, pois é nossa função. 
Muitos bairros estão com esse tipo de problema. Nada mais justo de fiscalizarmos e 
constatarmos os direitos da população... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique 
Ferrarini:  Comungo da idéia de vossa excelência. Caso na próxima semana vossa excelência 
queira assinar juntamente com minha pessoa, tudo bem. Gostaria de solicitar uma cópia do 
contrato da Itajaí, pois nada adianta elaborarmos indicações sendo que no contrato há 
cláusulas relacionadas a demanda. Então, acredito que devemos abrir essa caixa preta para 
constatarmos o que realmente rege o contrato. Gostaria de dizer que entrarei com um 
requerimento direcionado a Itajaí solicitando cópia do contrato. Desse modo, constatarei se a 
empresa possui a obrigação de passar nos locais que estão com problemas. Não vou aceitar 
desculpas, pois a população de Itapira sairá prejudicada... Continuando o orador: Com 
certeza, a população do bairro do Rio Manso é numerosa. Mesmo assim, a população que 
reside nesse bairro também está sem o transporte, sendo que anteriormente o itinerário era 
seguido corretamente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: 
Aproveitando o que o nobre vereador Ferrarini disse em relação ao contrato, gostaria de dizer 
que já foram elaborados dois requerimentos por minha pessoa solicitando o contrato da Itajaí, 
Sanepav e Coan, sendo que até o presente momento não se encarregaram de informar. 
Inclusive, entrei com uma representação e um mandato de segurança. Muito obrigado... 
Continuando o orador: Outro fato que gostaria de salientar é que os pontos de ônibus 
também são de responsabilidade da Itajaí. Consta no contrato que essa empresa estaria, 
gradativamente, instalando pontos de ônibus com cobertura e assentos. Isso não vem 
ocorrendo. Muitas pessoas ficam expostas ao sol e as chuvas. Atualmente a empresa instalou 
apenas alguns pontos de ônibus, sendo que os demais não estão passando por manutenção. 
Sempre elaboramos indicações e requerimentos nesse sentido, mas o resultado nunca aparece. 
Há pouco tempo houve um acidente no ponto central situado nas imediações da igreja Matriz, 
sendo que a calçada ficou irregular. Com isso uma senhora com quase 80 anos caiu nessa 
localidade a acabou machucando suas pernas. De quem seria a obrigação de fiscalizar esses 
fatores? As pessoas, inclusive os idosos, estão sofrendo com isso. Devemos buscar soluções 
para os problemas. Outro assunto seria relacionado ao bairro de Eleutério. Na localidade estão 
sendo retiradas várias madeiras. A população daquela localidade está obtendo certo prejuízo 
no sentido da estrada. A Avenida Nelson Orcini está tomada por barro, causando a 
possibilidade de acidentes... Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  Gostaria de 
comunicar vossa excelência que foi solicitado o encerramento do corte da madeira. Desde a 



semana passada nenhum caminhão está passando por aquela localidade. A Prefeitura 
Municipal alegou que os caminhões estão quebrados... Continuando o orador: Desde a 
semana passada a localidade está suja de barro. Os moradores possuem poucos recursos. 
Acredito que devemos constatar os responsáveis. A Prefeitura Municipal deve tomar as 
providências cabíveis. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador 
inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
28 de Setembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 
matérias constantes do Expediente. 2º) Projeto de Lei nº. 00138/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Prorroga o prazo 
previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 4.009/06. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00139/2010.- Em que o Sr. Carlos 
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a 
rua projetada que dá acesso ao Condomínio Vista Linda, bairro do Tanquinho.. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 
Substitutivos. 4º) Substitutivo de nº 001/2010. Ao Projeto de Lei nº 124/2010- Cria o 
Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar no Hospital Municipal de Itapira/SP. - Autoria: 
Bancada de Oposição. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não 
havendo mais Substitutivos passamos às Emendas. 5º) Emenda Aditiva de nº. 001/2010 Ao 
Projeto de Lei 137/2010. - Acrescenta-se o parágrafo único e letras "a" e "b" ao Art. 2º, ao 
Projeto de Lei nº 137/10 que "Dispõe sobre as áreas especiais de estacionamento de veículos.. 
Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
6º) Emenda Aditiva de nº. 002/2010 Ao Projeto de Lei 137/2010.- Acrescenta-se novo Art. 
3º, renumerando o atual, que passa a constar como Art. 4º e sucessivamente ao Projeto de Lei 
nº 137/10 que "Dispõe sobre as áreas especiais de estacionamento de veículos", que passa a 
constar com a seguinte redação:. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 187/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 
09/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta o 
número de cargo de Professor de Ensino Fundamental I", acordaram por requerer 06 (seis) 
dias de adiamento da propositura nas Comissões, para melhores estudos. É este o parecer. A 
seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) PARECER nº. 188/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 10/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei Complementar nº 010/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 



"Altera os artigos 146 e 147 da Lei Municipal nº 1.056, de 31 de maio de 1972 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais", após minuciosos e acurados estudos sobre o teor da 
matéria, acordaram por exarar parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar "sub studio" 
uma vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) 
PARECER nº. 189/2010.- Ao Projeto de Lei nº 125/2010. 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 125/2010, de autoria do vereador Mario da Fonseca e da 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos que "Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas 
biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos 
estabelecimentos comerciais em todo município de Itapira.", acordaram por requerer 15 dias 
de adiamento para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
10º) PARECER nº. 190/2010.- Ao Projeto de Lei nº 132/2010. 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 132/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza 
o Poder Executivo a ressarcir atletas vítimas de acidentes em jogos abertos ou jogos regionais, 
nos casos que especifica.", após minuciosos estudos acordaram por exarar parecer favorável à 
propositura, eis que não existe óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 191/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 134/2010. 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 134/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Denomina a EMEF do Bairro da Ponte Nova", 
após minuciosos estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não 
existe óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao Mérito, também 
opinam favorável ao acolhimento da propositura. uma vez que trata-se de justa homenagem 
ao saudoso Sebastião Guerreiro, pelos relevantes serviços prestados junto a nossa cidade. 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 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) PARECER 
nº. 192/2010.- Ao Projeto de Lei nº 135/2010. 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 135/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Poder Executivo a 
ceder a utilização de imóvel público a SEICHO-NO-IE do BRASIL", após minuciosos 
estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de 
natureza jurídica que lhe inquine a tramitação.Quanto ao Mérito, 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 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
13º) PARECER nº. 193/2010.- Ao Projeto de Lei nº 136/2010. 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 136/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza 
a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000.000,00", após minuciosos 
estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de 
natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao Mérito, 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 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade 
- Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos 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. 14º) 
Requerimento nº. 00244/2010.- 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 melhorias propostas durante a 
VII Conferência Municipal de Saúde, em setembro de 2009. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Requerimento nº. 
00245/2010.- 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, junto da empresa terceirizada Sanepav, responsável pelo serviço 
de limpeza pública do município, por qual motivo não vem ocorrendo a varrição na Rua José 
Primo Avancini. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento nº. 00246/2010.- Congratulação com o 
assessor jurídico Elias Orsini por ter sido consagrado pastor pela Igreja Assembléia de Deus - 
Ministério de Belém. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 17º) Requerimento nº. 00247/2010.- Voto de Congratulação 
com o Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, Dr. José Antonio Barros Munhoz, 
pela sua merecida e brilhante reeleição ao cargo de Deputado Estadual. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em votação o Requerimento nº 247/2010. Aprovada menos 2 votos dos 
senhores vereadores Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone e 2 abstenções dos 
senhores vereadores Luis Henrique Ferrarini e Luis Hermínio Nicolai.. DESPACHO: 
APROVADO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00248/2010.- Congratulação com os integrantes 
do Grupo de Ações Táticas da Guarda Municipal de Itapira, em nome dos GMs Cavalaro, 
Neto Palandi e demais integrantes, pelos inestimáveis serviços prestados à nossa cidade. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
19º) Requerimento nº. 00249/2010.- Voto de Congratulação com os proprietários e 
funcionários da Clínica Integrada em Saúde pela sua inauguração. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) 
Requerimento nº. 00250/2010.- Congratulação com o radialista Antônio Luiz da Rocha, o 
Toninho Finelli, pelos serviços prestados e grande tempo de serviço na radiodifusão 
itapirense. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 00251/2010.- Oficiar à direção da 
Viação Itajaí, responsável pelo transporte coletivo de Itapira, solicitando ampliação de horário 
na linha que atende o bairro do Tanquinho. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela 
ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 
DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento nº. 
00252/2010.- Requer a constituição de Comissão Especial de Vereadores com a finalidade de 
efetuar-se revisão da Lei Orgânica do Município de Itapira e do Regimento Interno da Câmara 
Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Requerimento nº. 00253/2010.- Requer ao 
Presidente desta Casa, estudo para implantação de sistema de linguagem visual durante as 
transmissões da Câmara Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00254/2010.- 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 a confecção das placas indicativas do programa Turismo 
Rural. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento nº. 00255/2010.- 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 quanto o 
fechamento de duas salas na escola João Simões. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) Requerimento nº. 
00256/2010.- 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 da Secretaria Municipal da Educação não doar 
mais diariamente 150 pães para entidade Jovem em Ação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 00389/2010.- 
Sugere pintura da sinalização de solo em toda extensão da Avenida Mário Covas. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
28º) Indicação nº. 00390/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento 
competente a realização de estudos objetivando o cadastramento dos profissionais de beleza e 
estética do município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação nº. 00391/2010.- 



Sugere pintura da sinalização de solo e de placas no trecho da rotatória entre as Ruas: Otávio 
Monezzi, José Arthur Miranda, José Hélio Alberti e Maestro Américo Passarela. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) 
Indicação nº. 00392/2010.- Sugere execução de reparos na pavimentação asfáltica na Rua da 
Penha, na altura do número 616. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 31º) Diocese de Amparo: Convite 
para a realização da Solene Celebração Eucarística e posse de seu segundo bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipolini no dia 24 de Outubro de 2010, às 16:00, na Catedral Diocesana de 
Amparo situada na Praça Monsenhor João Baptista Lisboa, nº 175, Centro. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 32º) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Repasse de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 231.403,40. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
33º) Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira: Convite para o 1º Encontro de Turismo de 
Mogi Mirim e Itapira, que será realizado no dia 19 do corrente mês, a partir das 08:00, na 
Associação Comercial de Mogi Mirim. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Telefônica: 
Votos de parabéns devido ao aniversário do município de Itapira que ocorrerá no 24 do 
corrente mês. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Caixa Econômica Federal: Créditos de 
recursos financeiros, sob bloqueio, no valor de R$ 58.640,00, destinados a esse município, 
que tem por objeto “Apoio a elaboração de planos habitacionais de interesse social.” 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 36º) Câmara Municipal de Itapira:  Convite para a realização 
da Audiência Pública no dia 07 de Outubro, quinta-feira, do corrente ano, às 19:00, no 
plenário da Câmara Municipal de Itapira , situada à Rua João de Moraes, 404, Centro, com o 
objetivo de discutir o projeto de lei complementar nº 008/2010 que institui o Código do Meio 
Ambiente do Município e dá outras providências. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher do Município de Itapira:  Convite para a 
inauguração da Brinquedoteca “Espaço depoimento sem dano”, que realizar-se-á no próximo 
dia 14 de Outubro de 2010, às 10:00, na sede da Delegacia de Polícia. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 38º) Câmara dos Deputados; Orçamento Fiscal e Seguridade 
Social: Repasse de recursos financeiros no mês de agosto de 2010 no valor de R$ 502.306,54. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 39º) Câmara dos Deputados; Orçamento Fiscal e 
Seguridade Social: Recursos do orçamento da união empenhados aos municípios no mês 
janeiro à agosto de 2010 no valor de 200.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas 
as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a 
fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00134/2010.- Denomina a 
EMEF do Bairro da Ponte Nova. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 



querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
134/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00135/2010.- Autoriza o Poder Executivo a ceder a utilização de imóvel público a 
SEICHO-NO-IE do BRASIL. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
135/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00136/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 136/2010. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 4º) 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. 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 para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00252/2010.- Requer a 
constituição de Comissão Especial de Vereadores com a finalidade de efetuar-se revisão da 
Lei Orgânica do Município de Itapira e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00253/2010.- Requer ao Presidente desta Casa, estudo para implantação de sistema de 
linguagem visual durante as transmissões da Câmara Municipal. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 373/2010. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única 
discussão a Indicação nº 00390/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento 
competente a realização de estudos objetivando o cadastramento dos profissionais de beleza e 
estética do município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os 
pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 
matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos 
senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os 
trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 



LAVROU-SE ESTA ATA. Em tempo, a Indicação nº 373/2010, ordenada pelo nº 10 
constante da Ordem do Dia da 33ª Sessão Ordinária de 2010, realizada no dia 28 de Setembro 
de 2010, situada no verso da página nº 025, recebeu o despacho de Vistas solicitado pela 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 


