
ATA DA 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 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 e PAULO ROBE RTO 
ANDRADE. Ausente a Vereadora Sra. 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. MARIO DA FONSECA: “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, representantes da imprensa, internautas, boa noite. Venho a esta 
tribuna somente por dois motivos. Gostaria de ser breve em meu pronunciamento. O primeiro 
motivo seria que gostaria de congratular-me com o diretor de Agricultura e Meio Ambiente, 
Sr. Joaquim Barbosa Junior, pelo brilhante evento que realizou em nossa cidade no anfiteatro 
do IESI, onde discutiu assuntos importantes com vários outros municípios de nossa região e 
circuito das águas. Acredito que está sendo gestado por todos os municípios o consórcio 
intermunicipal de saneamento básico. Tivemos a presença de um representante do Ministério 
do Meio Ambiente que vem auxiliando a formação do referido consórcio. Fiquei muito feliz, 
pois constatamos que no debate e nos pronunciamentos das autoridades há pessoas que 
pensam no futuro. Atualmente o nosso município possui um aterro sanitário e um sistema de 
água e esgoto que atende satisfatoriamente a nossa população, mas no futuro próximo não 
sabemos como isso estará. Esses municípios se reuniram na data de hoje, juntamente com o 
diretor, para discutir sobre o futuro. Não interessa se cuidamos bem da água ou tratamos bem 
o Meio Ambiente, pois o importante é que todos nós integrantes de nossa região cuidemos e 
nos preocupemos com essa questão tão importante chamada saneamento básico e Meio 
Ambiente. Então, gostaria de parabenizar, na pessoa do diretor, todos os participantes desse 
evento que promoveu debates de elevadíssimos níveis. Acredito que se mostraram homens à 
frente de seu tempo, se preocupando com essa questão tão importante que é o Meio Ambiente. 
Não é apenas a nível municipal e sim regional, estadual e nacional, pois é desse modo que a 
questão do Meio Ambiente deve ser discutida. Venho também a esta tribuna, na qualidade de 
líder do senhor prefeito municipal, para fazer um apelo aos vereadores que compõem as 
comissões permanentes desta Casa, pois o projeto que disciplina a zona azul em nosso 
município ainda se encontra parado. A população e os comerciantes de nosso município não 
suportam o problema. Precisamos resolver essa questão, senhores. Sei que o projeto se 
encontra dentro do prazo e as comissões possuem um prazo de quinze dias, mas gostaria de 
frisar que não é a primeira vez que esse projeto vem a esta Casa de Leis. Acredito que 
também não é a primeira vez que esta Casa de Leis discute esse assunto. Nós, autoridades 
constituídas, precisamos resolver essa questão. O presidente disponibilizou uma sugestão na 
última vez em que o projeto esteve em discussão, sendo que as entidades deveriam ser as 
responsáveis em explorar esse tipo de serviço. Elogio a iniciativa do senhor presidente, pois 
além de apontar uma discordância, o mesmo também apontou uma solução. Infelizmente as 
entidades que integram o nosso município não quiseram gerenciar a questão da zona azul. 
Vou explicar, senhor presidente, o porquê dessa questão. Não é, como disseram na imprensa 
local, que o município criou dificuldades, pois o que o município exigiu foi exatamente o que 
seria exigido de qualquer entidade. O município exigiu exatamente o que lei manda em 
relação a uma licitação transparente. É assim que devem ser os atos públicos. O município 
não pode chegar a uma determinada entidade e dizer o seguinte: “Olha entidade, está em suas 



mãos. Você deve gerenciar essa questão.” O poder público deve prezar pela impessoalidade. 
O fato é que passou e nós precisamos resolver esse problema. A responsabilidade é nossa. O 
prefeito fez sua parte, pois o mesmo encaminhou a esta Casa de Leis o referido projeto 
abrindo licitação para as entidades. Acredito que o prefeito municipal está querendo resolver 
essa questão. Os comerciantes e a população que usufruem do centro de nossa cidade estão 
sofrendo dia após dia. O projeto se encontra nas comissões e dentro do prazo, mas gostaria de 
resolver essa questão o mais rápido possível. Como disse anteriormente, acredito que não é a 
primeira vez que o referido projeto vem a esta Casa de Leis. Não é justo vim a esta tribuna e 
dizer o seguinte: “Olha, a Prefeitura Municipal dificultou os fatores.” Não seria verdade. 
Muitas pessoas participaram da elaboração do projeto e constataram a boa vontade do 
município. Não é fácil desenvolver um projeto dessa envergadura. Acredito que devemos 
resolver essa questão. Então, gostaria de pedir aos nobres pares para se atentarem a essa 
questão. Devemos resolver esse assunto da forma mais rápida possível para que a população e 
os comerciantes de nossa cidade não sejam prejudicados como vem sendo atualmente em 
relação a essa indefinição. Precisamos definir essa questão. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, 
público presente. Gostaria de esclarecer alguns assuntos na data de hoje. Às vezes, somos 
interpretados da forma que querem. Então, gostaria de salientar o quanto é difícil 
participarmos da vida social ou política de nosso município. É difícil sabermos qual caminho 
seguir. Infelizmente não sabemos qual caminho seguir por conta de muitas conversas que as 
pessoas dizem. Infelizmente o mundo é assim desde o começo. Muitas vezes procuramos 
acreditar em algumas pessoas achando que conseguiremos mudar algo. Infelizmente todos os 
setores da sociedade brasileira estão caminhando dessa forma. A descrença está afetando 
todos os povos em todos seus sentidos. Gostaria de disponibilizar um exemplo através da 
leitura de dois jornais da imprensa local. Acredito que as pessoas devem interpretar os fatos 
do modo que quiserem. Acredito que muitos internautas estão acompanhando o nosso 
trabalho através da internet. Infelizmente devemos cobrar a presença das pessoas nesta Casa, 
pois quase ninguém possui interesse pela política de nossa cidade. Ninguém vem se interar e 
participar dos assuntos nesta Casa de Leis. Quando existe qualquer forma de protesto, as 
pessoas presenciam os fatos. Esse tipo de fato não ocorre somente em Itapira. Infelizmente 
não possuímos meios de nos defendermos, porque depois que a imprensa afirma algo sobre 
nós, a mesma não disponibiliza espaço para relatarmos o que exatamente pensamos. Sempre 
defendi que os órgãos de imprensa são muito importantes. O jornal Tribuna de Itapira 
apresentou a seguinte matéria: “Pulando fora. Nesse vai e vem, após as eleições, cogita-se que 
quem poderá pular fora da administração é o Mané Marques, atual secretário municipal de 
governo e homem forte na Prefeitura Municipal, mandando até mesmo mais que o prefeito no 
Executivo local. Dizem que caso aconteça realmente o que o ex-prefeito e deputado reeleito 
falou em entrevista pela rádio local, ou seja, de sentar na mesma mesa com o Toninho Bellini, 
conseqüentemente Mané pegaria o boné e cairia fora.” Está certo. Olhem agora o que acha o 
diretor do jornal Tribuna: “Se os rumores sobre esse assunto estiverem corretos, Mané 
Marques está mais que certo. A pessoa deve possuir humildade. Falar o que o ex-prefeito 
falou, não somente do Toninho Bellini, como de muitas outras pessoas e depois sentar na 
mesma mesa e apertar a mão, é inadmissível. É somente para calhordas.” Tudo o que falei na 
semana passada é a respeito de minha família. O jornal Cidade publicou a seguinte matéria: 
“Teimosia. Ninguém pode negar que o grupo da situação é persistente. É claro que alguns 
darão outros adjetivos no lugar da persistência. Mesmo com expressiva vitória de Barros 
Munhoz na cidade, depois de menos de 48 horas o vereador Mino Nicolai subiu na tribuna da 



Câmara para degradar que independentemente do que dizem as urnas, sua opinião sobre 
Munhoz não muda uma vírgula, mas entre linhas o leitor pode concluir que o governo 
municipal continuará recusando qualquer ajuda que o Munhoz tenha para trazer em Itapira.” 
Vejam que há quinze dias atrás o jornal Cidade falava uma coisa atacando o Munhoz. De 
repente ataca a minha pessoa. Não consegui pegar a fita, senhor presidente, porque a ata ainda 
não foi aprovada. Deixei bem claro a minha posição. Disse que já sentamos no caso da ETEC, 
dentre outros casos. Espero que realmente ninguém veja nós sentados com o Barros Munhoz 
em um churrasco, em uma determinada festa ou em uma mesa de jantar de confraternização, 
porque além de sermos adversários políticos, acredito que possuímos a nossa mágoa pessoal. 
Então, para as poucas pessoas que estão me ouvindo na data de hoje, as mesmas devem saber 
que deixei bem clara a minha posição. Sou oposição ao Barros Munhoz e continuarei sendo 
enquanto estiver vivo. Isso se deve por tudo o que já passei nessa vida política de Itapira. 
Então, gostaria de deixar bem claro que está ficando difícil sabermos qual caminho seguir. A 
população fica louca, pois a mesma não sabe o que é verdade ou mentira. Cada jornal possui 
seu lado político, ou seja, um gosta do deputado e outro não. De repente os fatores se 
invertem. Desse modo, as situações vão caminhando, ficando um jogo de empurra, onde cada 
pessoa diz o que realmente quer. Então, acredito que fica difícil sermos uma pessoa pública. É 
importantíssimo, Paganini, que você esteja presente nesta Casa na data de hoje. Disse que 
seria muito difícil uma entidade assistencial, por tudo o que acontece na vida pública, política 
e social, alguém disponibilizar a cara para bater, pois de três em três anos muda-se o 
presidente da APAE. Acredito que deve haver uma diretoria, pois será necessário prestar 
contas. Disse também que as pessoas não terão quem xingar, pois a partir do momento que 
colocarem alguém para multar os veículos nas ruas, conseqüentemente formará uma fila de 
cidadãos defronte às entidades requerendo a solução dos problemas. Então, acredito que não 
adianta em nada ficar esse jogo de empurra, porque já tentamos algo em relação a esse 
assunto. Tenho certeza que não foi a Prefeitura Municipal responsável por essa situação. Não 
quero jogar esse peso aos adversários presentes nesta Casa. Quando digo adversários é em 
relação a política de nossa cidade. Espero que cheguemos a um bom senso. Gostaria de 
acreditar que chegamos a um ponto onde cada pessoa disponibilizaria uma boa idéia. 
Devemos parar com esse jogo de empurra. Devemos parar de afirmar que não sentaremos à 
mesa para conversar. Poucas pessoas sabem o que é contrapartida. Caso o Barros Munhoz 
mande R$ 20.000.000,00 para a construção de mais uma escola em nossa cidade, a Prefeitura 
Municipal deverá entrar com uma contrapartida de 15% para o fato se concretizar. Para isso a 
Prefeitura Municipal também deverá possuir dinheiro em caixa. Infelizmente direcionam uma 
verba monstruosa ao nosso município, sendo que muitas vezes a Prefeitura Municipal não 
possui dinheiro para a contrapartida. Com isso, muitas pessoas acabam afirmando que o 
prefeito não aceita ajuda. Como que o prefeito deve aceitar a ajuda se a Prefeitura Municipal 
não possui dinheiro em caixa? Então, devemos rezar para direcionarem cerca de R$ 
200.000.000,00 ao nosso município. Devemos nos lembrar que a Prefeitura também deverá 
possuir dinheiro em caixa para a contrapartida. As pessoas não entendem esse fato. Não 
adianta as pessoas virem a esta tribuna e dizer que o prefeito Toninho Bellini não quer falar 
com o Barros Munhoz. Não posso falar pelo Toninho Bellini, mas tenho certeza que caso haja 
verba para a aquisição de qualquer outra coisa no futuro, acredito que o prefeito entrará com a 
contrapartida. Espero que todos compreendam. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite senhoras e 
senhores, público presente. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos na pessoa 
do Sr. Paganini. As palavras do nobre colega Mario da Fonseca são bonitas em relação ao 
evento ocorrido sobre a questão do Meio Ambiente. Acredito que estamos cansados em 



relação aos discursos. Tenho um projeto de lei, sendo que na opinião de todos é um dos mais 
importantes para o futuro do Meio Ambiente, elaborado desde 30 de março de 2009, onde diz 
a respeito da conservação das águas e autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos 
proprietários rurais para protegerem as nossas nascentes que se encontram à deriva, sofrendo 
com as ações do homem. Atualmente nenhuma vírgula e parágrafo foram colocados em 
prática. Não concederei aparte, pois meu tempo é escasso. Caso eu termine o meu discurso em 
tempo hábil o senhor poderá expor suas idéias. Uma das decepções da política em minha vida 
é relacionada a queda de braço. Devemos parar com essa referida queda de braço e realmente 
começarmos a pensar no melhor para a cidade e população. Independente de lado político, 
acredito que está na hora de estendermos as mãos para o bem de Itapira e população. O senhor 
disse que falta receita para o nosso município. Falta receita, pois o nosso município está 
parado. Devemos projetar novas indústrias e criar novos distritos industriais. Tive a felicidade 
de visitar 83 indústrias de grande, médio e pequeno porte na última campanha. Constatei que 
a maioria delas é muito interessante para nós, principalmente para o presidente da Associação 
Comercial, pois todas elas se encontram no gargalo, ou seja, precisam de espaço. Muitas delas 
estão com a produção no limite, sendo que não possuem lugares adequados para a expansão e 
progressão. Então, o grande segredo de uma administração pública está em arrecadar de forma 
competente. Somente vamos criar novas situações competentes, em termos de receita 
municipal, criando novas indústrias e situações para que não somente as futuras novas 
indústrias possam se instalar em nossa cidade, mas também para colaborar com as atuais 
empresas que aqui se encontram. Muitas necessitam crescer, gerar empregos e receita para o 
nosso município, mas muitas não podem por não possuírem barracões adequados. Fiquei 
sabendo, Sr. Paganini, que atualmente não existem barracões para serem alugados em nossa 
cidade. Caso as empresas queiram aumentar cerca de 300 metros quadrados, as mesmas não 
poderão. Digo isso de cadeira, pois atualmente tenho que colocar as pessoas nas costas de 
outras para poder progredir. Itapira, infelizmente, não oferece situações para que possamos 
progredir e gerar receita para que a situação seja economicamente mais interessante. O nobre 
colega parece que possui bola de cristal. Aliás, o nobre colega vice-presidente desta Casa, 
Carlinhos Sartori, no ano passado criou uma emenda, de forma competente, relacionada ao 
projeto da zona azul, privilegiando as entidades sociais de nossa cidade, sendo que a idéia foi 
literalmente copiada pelo nobre colega Mario da Fonseca. Acredito que faltou um pouco de 
ética. Somente para que os internautas e o público possam entender, gostaria de dizer que 
quando apresentei um determinado projeto no ano passado, como vereador, atualmente o 
mesmo caiu no esquecimento. É necessário reapresentá-lo no próximo ano. Caso alguém 
acate essa idéia, a referida pessoa pode apresentar a mesma idéia em que apresentei no ano 
passado. Contra fatos, nobre companheiro, acredito que não há argumentos. O importante é 
que o senhor teve a idéia. Essa seria a grande realidade. Parabéns. Acredito que faltou um 
pouco de bom senso em relação ao nobre colega Mario da Fonseca, pois o mesmo copiou 
literalmente a matéria. Tenho muitos fatos para expor. Caso sobre tempo hábil 
disponibilizarei o meu aparte. Faz parte do jogo. Caso o nobre vereador quisesse elaborar a 
referida matéria com o nobre vereador Carlinhos, tudo bem. Não quero discutir alhos como 
bugalhos, pois é como chover no molhado. Fui até o município de Matão. Mostrei para a 
população e o Executivo que caso alguém quisesse ou tivesse bom senso e interesse, acredito 
que com certeza as entidades seriam beneficiadas através da área azul. Infelizmente não 
conseguimos, pois a idéia não foi acatada e consagrada. A situação da zona azul ficou três 
meses no jurídico da Prefeitura Municipal complicando a operação para que as entidades não 
tivessem interesse. Podem discutir e falar o que quiserem, pois a realidade é essa. Disse ao Sr. 
Paganini que sou e continuarei sendo contra a terceirização até o final de meu mandato. Não 



sou contra a área azul, mesmo porque atualmente a mesma se encontra em um absoluto caos. 
Os nossos comerciantes estão carentes de uma situação competente. Nos dias de hoje é 
necessário gastar muito combustível para somente localizar um local adequado para 
estacionar. Mais vezes algumas pessoas acabam desistindo de estacionar e vão embora... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  Gostaria de falar em relação ao líder do 
prefeito, pois o mesmo está muito engraçadinho. O projeto entrou na semana passada, sendo 
que o nobre vereador elaborou uma emenda. Praticamente foi ele quem segurou o projeto. O 
nobre vereador transmite boa pose, mas na verdade gostaria de nos ferrar. O nobre vereador é 
cheio de graça. Acredito que ele quer aparecer como apareceu roubando a idéia do nobre 
vereador. Praticamente podemos dizer que o nobre vereador roubou a idéia... Continuando o 
orador:  Somente para terminar o raciocínio, gostaria de afirmar que sou contra a 
terceirização e morrerei contra a terceirização, mesmo porque é comprovadamente uma 
situação inconveniente para a nossa cidade. A situação do lixo está incompetente em nossa 
cidade. A população sabe disso. Peço aos colegas Cleber, Carlinhos, Mauro, Décio e Toninho 
para que realmente aprovemos a situação da zona azul o mais rápido possível, porque a 
população não pode ficar prejudicada. Os comerciantes não podem sair prejudicados por 
questões de morosidade desta Casa de Leis. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhores 
vereadores, internautas, imprensa escrita e falada, público presente. Gostaria de falar a 
respeito das torres de transmissão de TV situadas no bairro de Eleutério. Fiquei durante quase 
11 meses na localidade, sendo que a população ainda continua sem a efetiva transmissão. A 
população somente possui a transmissão da parabólica. Segundo informações, os aparelhos já 
foram comprados. Existe um problema com a empresa Telecom, empresa concessionária 
responsável pelo serviço. Acredito que a população está saindo no prejuízo, pois até os dias 
atuais não há transmissão adequada de TV. Acredito que 11 meses é um período muito 
grande. Acredito que seria um descaso o que estão fazendo com a população de Eleutério. 
Outro fato que gostaria de explanar é relacionado ao requerimento que elaborei na semana 
passada que faz referência ao lanche disponibilizado aos jovens em ação. O lanche foi 
cortado, sendo que muitos jovens saem do curso diretamente para o trabalho. Muitos deles 
moram em bairros distantes. Desse modo, não existe tempo hábil para irem e voltarem. O 
referido lanche que era fornecido foi cortado. Seria mais um fato que foi retirado. Caso fosse 
computado cerca de 150 pãezinhos, acredito que seria um valor não expressivo. Muitos jovens 
estão aprendendo para conseguirem uma profissão. A questão do CAIS, onde se encontra 
instalado no pronto socorro do antigo Hospital Municipal, é outro problema. Muitas pessoas 
chegam de madrugada para conseguirem um agendamento ou uma vaga de encaixe. A 
localidade está desprovida de sanitários. Muitas vezes algumas pessoas necessitam utilizar os 
sanitários, mas a localidade não disponibiliza esse fator. Então, fica muito difícil para os 
cidadãos. Muitas pessoas idosas com problemas de saúde estão sendo prejudicadas. Acredito 
que a administração deveria tomar alguma providência. Deveriam abrir as portas da 
localidade ou construir dois sanitários do lado de fora para que as pessoas possam usufruir 
desse patrimônio. As pessoas não estão sendo atendidas adequadamente. Outro fato seria 
relacionado a uma viela de esgoto situado atrás da Rua José Arthur Miranda. A localidade 
está suja e com problemas. Na chuva passava houve retorno de esgoto para as residências dos 
moradores. É uma situação difícil para os moradores da localidade, pois acredito que deve 
haver manutenção regularmente. A viela deve ser mantida limpa, pois os moradores estão 
reclamando muito em relação a esse fato, sendo que nenhuma providência não foi tomada. 
Como representantes devemos buscar os direitos da população. A Rua Benedito Mario situada 
no bairro dos Prados também se encontra em calamidade. Falta rede de esgoto e galeria de 



água na localidade. Como a Avenida Brasil se encontra em obras, gostaria de frisar que o 
problema é do outro lado da Agro Baston. Desse modo, aproveitariam o momento. Os 
moradores da localidade clamam para que o problema seja sanado. Os moradores pagam seus 
impostos, mas não obtém retorno da administração. A saúde pública está acima de tudo. 
Devemos tratar do esgoto. Em pleno ano de 2010 ainda estamos trabalhando com fossa. É 
difícil essa situação. O mesmo problema aconteceu na fossa do PPA situado no bairro da 
Ponte Nova. Ninguém estava agüentando o mau cheiro na localidade. Deve haver manutenção 
regular nas referidas fossas. Não precisa esperar para que os pacientes sofram com essa 
questão. Em relação a uma indicação de minha autoria, onde faz referência com a questão do 
asfalto da Rua Martinho Lutero, relata que a localidade se encontra esburacada e os 
moradores estão reclamando muito. Estive no local para constatar os problemas. Até o 
presente momento nada foi feito. A rua está péssima em relação as condições de tráfego. 
Acredito que três meses seria o tempo suficiente para sanar o problema, mas até o presente 
momento nada foi feito. Venho a esta tribuna para mais uma vez cobrar os direitos da 
população. Estive presente no bairro dos Pinheiros e constatei que a máquina da Prefeitura 
Municipal está adequando a estrada local. Parei e perguntei para os funcionários: “Até onde 
vocês arrumarão essa estrada?” Disseram-me que arrumariam até somente o sítio São Luis. 
Acredito que a estrada deve ser adequada até o final. A estrada a frente do referido sítio 
também está muito esburacada. Devemos disponibilizar conforto para quem utiliza dessa 
estrada para se deslocar até o centro urbano de nossa cidade. Existem algumas empresas 
instaladas na localidade. Desse modo, acredito que a estrada deve receber manutenção 
regularmente. Os cidadãos que residem a frente do sítio São Luis também possuem seus 
direitos. Em relação a zona azul, gostaria de dizer que elaborei outra emenda no sentido de 
que os artesões possam obter uma vaga exclusiva. Fica difícil os artesões pagarem por essa 
vaga, pois muitas vezes não conseguem vender absolutamente nada. As duas emendas eram 
de minha autoria, mas o nobre vereador Mario as copiou. Muito obrigado e boa noite.” A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Nos termos 
do artigo 75º, parágrafo 3º, como me senti ofendido pelo pronunciamento de vossa excelência 
e do vereador Antonio Orcini, requeiro o direito de réplica. Somente gostaria de esclarecer 
que quando subi a esta tribuna para defender o meu ponto de vista em relação ao projeto da 
zona azul, em momento algum necessitei chamar algum vereador de aético ou de que roubou. 
Gostaria que isso ficasse bem claro. Defendi o projeto em meu modo de ver e pensar. Divergir 
é opinião normal nesta Casa. Não sei o porquê de ofender quando defendemos algum projeto. 
Gostaria de dizer que não sou aético e que não roubei idéia de ninguém. A emenda foi 
elaborada pelo vereador Carlos Sartori quando o projeto esteve nesta Casa. Acredito que foi 
uma ótima idéia do nobre vereador. O projeto do prefeito veio sem essa emenda, embora já 
tenha pedido. Sugeri que colocasse para que não ficasse sem. Em momento algum quis roubar 
a idéia do nobre vereador. Tanto é que reconheço que a idéia do nobre vereador é muito boa. 
Não é porque o nobre vereador é integrante da oposição que tudo é ruim. Nós pensamos 
assim. Infelizmente vocês não. Gostaria de dizer, senhor presidente, que devemos divergir, 
mas sem fazer ataques pessoais adjetivando os colegas de aéticos e de que roubaram alguma 
coisa. Devemos elevar o nível de nossas discussões nesta Casa de Leis. Muito obrigado.” 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 34ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 05 De Outubro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 13 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) REQUERIMENTO 
Nº. 00260/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Requerimentos de Licença o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário a leitura dos Projetos de 
Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 00140/2010.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal em Exercício 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.320.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente 
solicita do 1º Secretário a leitura dos Relatórios. 4º) RELATÓRIO Nº. 0011/2010.- Prestação 
de contas pelo Poder Executivo, referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2010, 
apresentada em audiência pública no dia 23 de setembro, no plenário da Câmara Municipal. 
Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não 
havendo mais Relatórios passamos às Emendas. 5º) Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- 
Ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2010. "Altera o Art. 146, suprimindo a expressão 
"legítimo".. Autoria: Mário da Fonseca Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Emenda Modificativa de nº. 001/2010. Ao Projeto de Lei 
nº 133/2010. - Art. 1º - Altera o Art. 1º do Projeto de Lei nº 133/2010, que passa a constar 
com a seguinte redação:. Autoria: Mario da Fonseca. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas Modificativas passamos aos 
Pareceres. 7º) PARECER nº. 194/2010.- Ao Projeto de Lei nº 124/2010 e Substitutivo nº 
01/2010. 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", e 
Substitutivo nº 01/10, após minudentes e acurados estudos sobre o teor do projeto de Lei, bem 
como ao Substitutivo apresentado por sugestões de pessoas que já realizam serviço de 
capelania no Hospital Municipal e Santa Casa de Misericórdia de Itapira, acordaram por 
exarar parecer favorável, eis que não existe impedimentos de ordem constitucional, legal ou 
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 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) PARECER nº. 195/2010.- Ao Projeto de Lei nº 131/2010. 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 131/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 
"Revoga as Leis nºs 4.239/08 e 4.294/08", após minudentes e acurados estudos sobre o teor do 
projeto de Lei, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existem impedimentos de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria 
seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) 



Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) PARECER nº. 196/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
139/2010. 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 139/2010, de autoria do 
nobre Vereador Carlos Alberto Sartori que "Denomina a rua projetada que dá acesso ao 
Condomínio Vista Linda, bairro do Tanquinho de Professora Arady Coraça Trevilin", são de 
parecer favorável ao Projeto "sub studio", eis que não existe impedimentos de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois trata-se de justa e meritória homenagem à saudosa professora Arady Coraça 
Trevilin, que foi uma pessoa benquista nesta cidade, funcionária pública do município, onde 
exercia com dedicação e amor sua função de professora. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, não havendo mais 
nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 
Indicações. Instante que o Vereador Mario da Fonseca 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. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00225/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson de 
Freitas.. Autoria. Luis Hermínio Nicolai e Mario da Fonseca DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00226/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Pizzi de Souza. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. 
Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos 
votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 
12º) Requerimento nº. 00257/2010.- Oficiar ao Governo do Estado para que determine à 
Secretaria Estadual de Saúde realizar estudos objetivando a construção de um Hospital 
voltado estritamente para crianças em nossa região. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A 
seguir, pela ordem, o vereador Luis Henrique Ferrarini manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) 
Requerimento nº. 00258/2010.- Congratulação com o Presidente desta Casa de Leis, Paulo 
Roberto Andrade, pela brilhante iniciativa de implantar e lançar o Manual Legislativo 'A 
Câmara Municipal de A a Z'. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento nº. 00259/2010.- 
Congratulação com o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, pelo brilhante 
trabalho realizado em nosso país durante sua gestão. Autoria. Luis Henrique Ferrarini e Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
15º) Indicação nº. 00393/2010.- Sugere construção de redutores de velocidade tipo lombada 
em ponto que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 16º) Indicação nº. 00394/2010.- Sugere construção de 
rotatória no local que especifica, na Avenida Getúlio Vargas. Autoria. Luis Henrique 



Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente solicita do 1º Secretário a leitura dos Ofícios. - Ofícios: 17º) Assembléia 
Legislativa do Estado do Estado de São Paulo; Deputado João Caramez: Cumprimento a 
população e autoridades itapirenses na data em que esse importante município comemora 
mais um aniversário. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Agro-Del: Convite para a 
apreciação do evento agility, ou seja, apresentação de diversos cães realizando um verdadeiro 
show. O evento será realizado a partir das 9 horas, em defronte a loja da Agro-Del. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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 00131/2010.- Revoga as Leis 4.238/08 e 4.294/08. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 131/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00132/2010.- Autoriza o Poder Executivo a ressarcir atletas 
vítimas de acidentes em jogos abertos ou jogos regionais, nos casos que especifica. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 132/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
3º) 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, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 7 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 252/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 253/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
6º) Em única discussão o Requerimento nº 00257/2010.- Oficiar ao Governo do Estado para 
que determine à Secretaria Estadual de Saúde realizar estudos objetivando a construção de um 
Hospital voltado estritamente para crianças em nossa região. Autoria: Décio Da Rocha 
Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  



“Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, público presente, boa noite. Gostaria que 
todos os vereadores assinassem o requerimento de minha autoria, pois realizarei um trabalho 
diante de quatro cidades. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os senhores 
vereadores. Iniciaremos esse trabalho para conseguirmos, dentro do próximo governo, o 
referido hospital regional. Inicia-se um trabalho na data de hoje, onde entregaremos nas mãos 
do secretário do governador um documento contendo assinaturas das pessoas de quatro 
cidades de nossa região. Gostaria de pedir aos nobres companheiros para assinarem esse 
requerimento. Desse modo iniciará um estudo para o quanto antes iniciar a criação do hospital 
destinado as crianças de nossa região. O AMI é um hospital modelo. Inclusive estou 
realizando um tratamento nesse local. Acredito que as pessoas são mais bem atendidas em 
relação aos consultórios particulares. O atendimento é nota dez. Acredito que seria um 
modelo da melhor qualidade. Por esse motivo que elaborei esse requerimento. Desse modo 
lutaremos para conquistarmos um hospital destinado as crianças de nosso município. Quando 
minha filha adoeceu fui muito bem atendido no hospital municipal de nossa cidade. De 
prontidão havia dois médicos clínicos e um pediatra. Parabéns, pois de tanto cutucarmos os 
médicos estão aparecendo. Em cerca de uma hora e meia que estive presente no Hospital 
Municipal, constatei que chegou a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Constatei que a calça 
de uma pessoa estava caindo na frente das pessoas que aguardavam atendimento médico. Foi 
uma bagunça no Hospital Municipal. Somente as pessoas que usufruem do atendimento do 
Hospital Municipal sabem o que se passa na localidade. É muito constrangedor chegarmos 
com nossas crianças e nos depararmos com esse tipo de situação. Acredito que as crianças não 
entendem. Tenho certeza que o próximo governo atenderá a nossa solicitação. Futuramente 
cobraremos essa solicitação. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Acredito que é muito importante esse tipo de 
requerimento elaborado pelo nobre vereador Décio Carvalho. Elaboramos algumas indicações 
relacionadas aos pediatras do pronto socorro, sendo que não foram atendidas. 
Esporadicamente estamos tendo a presença de um pediatra. Foi aprovado por unanimidade 
nesta Casa o pronto socorro municipal. Foi aprovado, mas atualmente o assunto está 
engavetado, não sendo estudado. Possuímos área adequada para a construção do pronto 
socorro infantil, mas atualmente o assunto somente se encontra no papel. Deve sair do papel e 
ser aprovado pelo governo do Estado a construção de um hospital regional. Várias questões 
que envolvem hemodiálise, hemoterapia, dentre outros fatores, somente estão havendo 
atendimento em outras cidades de nossa região. Itapira sempre fica em segundo plano... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Acredito que quando 
corrermos atrás, conseqüentemente conseguiremos tudo. Tudo o que eu quis nessa vida, 
podem ter certeza que consegui. Devemos correr atrás. Caso cruzemos os nossos braços e o 
assunto somente fique no papel, acredito que não conseguiremos nada. Podem ter certeza que 
batalharei em cima desse assunto. Vou trazer assinaturas de todos os vereadores de nossa 
região. Desse modo, gostaria de frisar que irei pessoalmente solicitar uma audiência com o 
deputado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini: Gostaria de frisar 
que também possuímos a disposição do presidente da Acalesp, Sr. Paulo Andrade, onde 
representa muitas Câmaras Municipais de nossa região. Acredito que a Acalesp colaboraria 
para endossar a questão... Continuando o orador: Acredito que seria muito tempo para 
esperarmos a construção de um hospital regional. Acredito que devemos batalhar pelo pronto 
socorro infantil. A Santa Casa disponibilizou um pavilhão para tal feito. Enquanto não houver 
a construção do Hospital regional, acredito que seria uma boa proposta, pois não podemos 
ficar sem atendimento pediátrico. A população está reclamando há muito tempo. Devemos 
correr atrás. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 



ROBERTO ANDRADE:  “Gostaria de endossar as palavras do Mauro. O fato de podermos, 
de imediato, possuir um pronto socorro e realizar a solicitação para o governo do Estado, 
lembrando que existe a possibilidade da Santa Casa doar os pavilhões que estão à deriva para 
o referido projeto, seria interessante. Acredito que está de parabéns a opinião do nobre 
vereador. Seria melhor ainda possuirmos um pronto socorro e um hospital regional para 
atendimento infantil... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Somente 
para finalizar, gostaria de dizer que estive conversando com o Sr. Antonio Carlos. O mesmo 
me disse que se coloca a disposição para conversarmos em relação a construção do referido 
pronto socorro infantil. Possuímos área adequada. Está somente faltando boa vontade política 
para a concretização desse pronto socorro... Continuando o orador: Possuímos a esperança 
de termos o Barros Munhoz como governador do Estado por um determinado período. Então, 
durante esse período acredito que seria interessante entrarmos com uma solicitação dessa 
envergadura. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 257/2010. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00259/2010.- Congratulação com o Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva, pelo brilhante trabalho realizado em nosso país durante 
sua gestão. Autoria: Luis Henrique Ferrarini e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, 
pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova menos 3 votos dos 
Vereadores senhores Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai e Mario da Fonseca para 
que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: 
ADIADA PARA 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 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. 
 
 


