
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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, 
CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALH O, LUIS 
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  FONSECA, 
MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA  DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI.  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, público 
presente, internautas, boa noite. Rapidamente venho a esta tribuna para comentar sobre um 
livro chamado 'Honras ao Herói', onde atualmente está sendo editado. Itapira comemorará no 
próximo dia 24 de outubro 190 anos de existência. Essa história se deve ao trabalho de todas 
as pessoas, desde ao trabalhador comum até aos altos graus da hierarquia da sociedade. Então, 
acredito que a história é feita por todas as pessoas que integram a sociedade. Gostaria de 
comentar um feito de um itapirense na Segunda Guerra Mundial, onde no livro 'Honras ao 
Herói' é citado com muito brilhantismo. Trata-se do Sr. Sargento Zeferino Crepaldi. Na 
Segunda Guerra Mundial, quando ele cruzou com seus inimigos, vários soldados de seu 
batalhão foram feridos, sendo que o mesmo não recuou, ou seja, lutou até final salvando as 
pessoas que estavam feridas. No livro 'Honras ao Herói' ele aparece sendo condecorado pelo 
General Mark Clark, integrante do exército americano. Então, acredito que é muito importante 
sempre estarmos enaltecendo os feitos dos cidadãos itapirenses. Recebi esses dados de um 
amigo que reside no município de Mogi Mirim, Sr. Ângelo Antonio Minuzo Vega. Gostaria 
de agradecer essa pessoa por passar essas informações. É muito importante sempre estarmos 
lembrando a história das pessoas itapirenses responsáveis em contribuir, de alguma forma, 
algum tipo de seguimento. Rapidamente gostaria de dizer que estou solicitando a entrada 
nesta Casa de um projeto de lei referente a comemoração do dia do DeMolay. Seria 
comemorado no dia 18 de março de cada ano. Para quem não sabe a ordem DeMolay é uma 
ordem maçônica de jovens integrantes da maçonaria responsáveis em realizar trabalhos 
bonitos em nossa sociedade. Desse modo, gostaríamos de homenagear as pessoas que 
colaboram com o bem comum de nossa cidade. Tenho a honra, além de outros requerimentos, 
de apresentar um voto de congratulação destinado a pessoa da Dra. Nagya e sua equipe, onde 
recentemente inauguraram uma brinquedoteca situada dentro das imediações da delegacia. 
Acredito que esse assunto é muito importante e inédito em nosso município. Com certeza 
colaborará com o ambiente de trabalho das pessoas que freqüentam a localidade, 
principalmente nossas crianças. Também elaborei um voto de congratulação destinado a 
pessoa da regente Marcela Cristina Pereira e toda sua equipe, pois foram responsáveis em 
organizarem o encontro de corais. Tivemos a presença de um coral coreano nas imediações da 
igreja Santo Antonio. Acredito que esse tipo de ato é muito bonito, sendo que devemos 
incentivar os abnegados cidadãos responsáveis em levar o nome de nosso município pelos 
quatro cantos do Brasil... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: 
Gostaria de parabenizá-lo pela elaboração desse voto de congratulação destinado a essas 
pessoas ilustres que fazem parte de nossa sociedade. Aproveitando o ensejo, já que vossa 
excelência faz questão de lembrarmos a história de nossa cidade, gostaria de agradecer o 
retorno que estamos tendo, principalmente das escolas de nossa cidade, em relação a 
solicitação da cartilha para os alunos e professores. Acredito que a cartilha está sendo muito 



reivindicada pelas escolas particulares, estaduais e municipais, pois a mesma relata a história 
de nosso Legislativo, datas cívicas, festas folclóricas e nossa história em geral. Então, acredito 
que acertamos em cheio essa situação. Gostaria de agradecer a atenção e homenagem que 
recebi através do vereador Décio, e endossado por vocês, em relação a cartilha. Muito 
obrigado... Continuando o orador: Agradeço vossa excelência pela intervenção. Acredito 
que não pensei duas vezes em assinar o voto de congratulação, elaborado pelo vereador Zé 
Branco, destinado a vossa excelência. Realmente entra para a história do Legislativo 
itapirense a elaboração da referida cartilha. Levei pessoalmente a cartilha para muitos 
ex-vereadores de nossa cidade. Acredito que eles ficaram muito emocionados. É um 
documento que ficará a disposição para relatar a história de nosso município e todos os 
cidadãos de nossa cidade. Endosso as palavras do nobre vereador Zé Branco, pois vossa 
excelência teve uma brilhante iniciativa. Além da internet, onde acredito que é responsável 
em levar informações desta Casa para o mundo inteiro, principalmente para a nossa cidade, 
muitas realizações foram feitas por vossa excelência em nosso Legislativo municipal. As 
pessoas de bom senso sabem disso. Muito obrigado e boa noite.” 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 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
13 de Outubro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 00141/2010.- Em que o Sr. Luis 
Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui 
no Município de Itapira, o Dia do DeMolay no dia 18 de março de cada ano. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 00142/2010.- Em que o 
Sr. Décio Da Rocha Carvalho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Cria contribuição voluntária de munícipe, proprietários de imóveis, pessoas jurídicas do 
comércio, indústria, serviços e inquilinos, a ser destinada à Sociedade Esportiva Itapirense. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
passamos às Emendas. 4º) Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
137/2010.- Altera a redação dos Arts. 1º e 2º, e acrescenta-se parágrafo ao Projeto de Lei nº 
137/10 que "Dispõe sobre as áreas especiais de estacionamento de veículos. Autoria: Paulo 
Roberto Andrade. A seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova 
menos dois votos dos vereadores senhores Cleber João da Silva Borges e Mauro Antonio 
Moreno 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 197/2010.- À 
Emenda Modificativa nº 01/2010 ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2010. As 
Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social; e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à Emenda Modificativa nº 01/10, de autoria 
do Vereador Mário da Fonseca, 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 a matéria 
"sub studio" uma vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 
o parecer. 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 
198/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2010. As Comissões de Justiça e Redação; 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços 
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 011/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera o Art. 7º do Código Tributário do Município", após minuciosos e 
acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por exarar parecer favorável ao Projeto 
de Lei "sub studio" uma vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
7º) PARECER nº. 199/2010.- Ao Projeto de Lei nº 138/2010. As Comissões de Justiça e 
Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social; Obras 
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 138/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Prorroga o prazo previsto no inciso II do art. 3º da Lei nº 4.009/06", após minuciosos e 
acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por exarar parecer favorável ao Projeto 
de Lei "sub studio" uma vez que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
8º) PARECER nº. 200/2010.- Ao Projeto de Lei nº 140/2010. 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 140/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza 
a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.320.000,00", 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, no entanto, 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 19 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 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. 
9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00227/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Jacinto da Silva o popular Zé Quiçaça. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00228/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sandro Leiva Barbosa.. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00229/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelo 
Galdi de Oliveira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Tenório Sarkis. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00231/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Angelino Sartorelli. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 14º) Requerimento nº. 00261/2010.- Voto de Congratulação com os 
organizadores, participantes e integrantes do Coral Cidade de Itapira, em nome da Regente 
Marcela Cristina Pereira, pela realização do 19º Encontro de Corais de Itapira. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) 
Requerimento nº. 00262/2010.- Voto de Congratulação a Delegada Nagya Cássia de 
Andrade, e integrantes da Delegacia de Defesa da Mulher, pela inauguração da 
Brinquedoteca. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única discussão o Requerimento nº 262/2010. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Ferrarini e em 
especial a Dra. Nagya por vários motivos. Tais motivos de ser mulher, operadora do Direito e 
atuar em uma cidade onde há muito tempo a delegacia da mulher se encontrava com as portas 
fechadas. Então, com seu olhar, não somente para as mulheres, mas para nossas crianças, 
acredito que é muito importante o seu trabalho. Como mulher gostaria de agradecer em nome 
de todas as mulheres de nosso município de Itapira a sua iniciativa. Muito obrigada.” 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Indicação nº. 00396/2010.- 
Sugere Sr. Prefeito dotar de iluminação pública todas as chácaras que pagam o IPTU. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
17º) Indicação nº. 00397/2010.- Sugere execução de pavimentação asfáltica na rua João 
Sabino de Moraes. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 18º) Indicação nº. 00398/2010.- Sugere execução de 
pavimentação asfáltica na metade faltante da Rua Avante Breda em Barão de Ataliba 
Nogueira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 19º) Indicação nº. 00399/2010.- Sugere recuperação do 
sistema de iluminação na Praça Gilberto Sarkis, substituindo-se as lâmpadas queimadas. 



Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
20º) Indicação nº. 00400/2010.- Sugere nova pintura da sinalização de solo que delimita o 
espaço para estacionamento de carros e motos da Rua Tiradentes. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Indicação nº. 
00401/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Otávio Monezzi, Parque São 
Lucas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 22º) Indicação nº. 00402/2010.- Sugere realização de limpeza 
em todos os bueiros da Rua 24 de Outubro. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) Indicação nº. 00403/2010.- Sugere 
construção de quadra poliesportiva no Jardim Itamaracá. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Indicação nº. 00404/2010.- 
Sugere estudos para reaproveitamento de água da chuva por meio do sistema de cisterna em 
departamentos públicos da Prefeitura Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Indicação nº. 00405/2010.- 
Sugere implantação de Academias da Terceira Idade em Itapira. 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário a leitura dos ofícios. - Ofícios: 26º) 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus: Convite para a realização do 6º Congresso de 
Missões, realizado pela SEMADI (Secretaria de Missões da Assembléia de Deus de Itapira), a 
realizar-se nos dias 04 à 07 de Novembro de 2010, às 19:00, no templo sede situado a Rua 
Fenisio Marchini, 120, defronte a Rodoviária de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
27º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: Cópia Fiel de requerimento em 
epígrafe congratulando a população de Itapira pela passagem de mais um aniversário do 
município que transcorrerá no dia 24 de Outubro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 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 = Iniciada a Ordem do Dia, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE:  “Recebi um convite para ser patrono da formatura dos alunos dessa 
escola. Orgulha-me muito. Com certeza estarei presente na localidade com muita satisfação. 
Muito obrigado Luan. Em seu nome gostaria de agradecer todos os demais alunos que 
aprovaram o meu nome por unanimidade na referida escola. Obrigado pela presença. Gostaria 
de pedir licença aos nobres colegas para dizer que a situação do centro de nossa cidade está 
um inferno, sendo que a população está cada vez mais sendo prejudicada em função da 
morosidade relacionada a questão da zona azul. Tenho que defender a população. Então, 
gostaria de dizer que convocarei uma sessão extraordinária na sexta-feira... Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  Não foi dado parecer no projeto 
original ou na sua emenda?... Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  Na emenda de 



minha autoria... Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: O outro 
já está? Então, por que não veio o projeto?... Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE: 
Porque hoje não possuímos integrantes das comissões suficientes para que o assunto seja 
analisado. A emenda não foi analisada pela comissão... Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: Pois é, então gostaria de pedir licença a vossa excelência. 
Gostaria de deixar registrado que é lamentável a postura não republicana de alguns 
vereadores. Não gostaria de entrar no mérito da questão se sua emenda é boa ou ruim, mas 
como possuo uma postura republicana assinei para que ela fosse discutida. Acredito que 
democracia seria isso, ou seja, discutirmos e defendermos o nosso ponto de vista, 
favoravelmente ou contrário. Quando falo que as comissões pecam por inépcia, acredito que 
estou com a razão. Hoje os senhores estão provando do próprio veneno, pois ficaram com 
todas as comissões e agora, lamentavelmente, somente possuem dois vereadores que são 
contrários ao projeto e sua emenda, o que não lhes dá o direito, senhores vereadores, de não 
disponibilizarem o parecer. A comissão está presente, Paulo, para exarar o parecer favorável 
ou contra. Não devem negar o parecer. Os vereadores Cleber Borges e Mauro Moreno não 
exararam o parecer para que essa discussão acontecesse na data de hoje. Devemos colocar os 
pontos nos “ii”. Então, acredito que está uma situação insustentável na cidade. Há vereadores, 
não sei se é pelo fato de disputa política, que não estão exarando o parecer. Então, acredito 
que é lamentável... Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  Gostaria que o 
jurídico desta Casa de Leis informasse qual o prazo regimental a para avaliação das 
comissões... Assessor Jurídico Sr. ELIAS ORSINI:  O requerimento solicitava para que as 
comissões se reunissem para exararem o parecer. Desse modo o referido projeto seria 
discutido e votado na data de hoje. É a regra. Há uma exceção que poderia acontecer, sendo 
que o nobre vereador Carlinhos não está presente. Com isso o quórum não foi suficiente para 
a comissão de Justiça e Redação exarar o referido parecer. O prazo é de 24 horas... Vereador 
Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  Gostaria de deixar bem claro que não estou dizendo 
que a comissão está errada, pois a mesma está obedecendo ao seu direito em termos de prazo. 
O que estou pedindo é que haja uma consciência ou bom senso para que aceleremos o 
processo de análise. Desse modo o povo de Itapira não será prejudicado da forma como vem 
sendo nos dias atuais. É essa a minha teoria... Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: A minha resposta foi relacionada o que a nobre vereadora disse. As comissões 
possuem prazo regimental para ser cumprido. Nós vamos cumprir, pois acredito que nada se 
faz através do afogadilho como outrora foi nesta Casa de Leis. Quando se reuniam no passado 
esta Casa de Leis, de imediato, elaborava o parecer atropelando os projetos. Atualmente há 
vereadores pensantes, ou seja, vereadores que analisam a fundo os projetos. O presidente 
elaborou uma emenda hoje, sendo que as comissões possuem competência de primeiramente 
avaliar a referida emenda constatando se a mesma é viável ou não. Acredito que nada será 
feito através do afogadilho nesta Casa de Leis. O vereador que está ausente na data de hoje se 
encontra enfermo. Como iremos exarar um determinado parecer sem a presença desse nobre 
vereador? Sinto muito, senhor presidente. É necessária essa resposta em relação ao que a 
nobre vereadora disse. Regimentalmente estamos corretos... Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  Elias, acredito que está havendo um pequeno equívoco. O nobre vereador 
Toninho solicitou que fosse retirado o prazo regimental para o projeto ser discutido. O 
Carlinhos é integrante de quantas comissões? Duas. Caso haja empate na primeira e outra na 
segunda pelo fato de o nobre vereador não estar presente, acredito que a terceira comissão 
permite que o processo venha a Ordem do Dia de hoje. Acredito que está havendo um 
equívoco. Acredito que já aconteceu esse tipo de fato nesta Casa de Leis. Ninguém possui 
parcela de culpa pelo fato de o vereador ficar enfermo. Não quero atropelar absolutamente 



nada. Acredito que estou de acordo com o nobre presidente Paulo, pois as coisas devem 
caminhar corretamente. Caso haja empate, acredito que os membros integrantes da terceira 
comissão podem permitir que o projeto venha a Ordem do Dia de hoje. Está havendo um 
pequeno equívoco em relação a esse fator. Mesmo que não adotem o ad-hoc, acredito que o 
projeto será encaminhado a segunda comissão. Acredito que seria a saída correta... Vereador 
Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE: Há controvérsias entre as duas situações. Então, 
acredito que devemos seguir as normas desta Casa de Leis. Já que não há consenso, acredito 
que devemos acatar o período normal de tramitação, sendo que as comissões possuirão tempo 
até sexta-feira para analisar a situação. Gostaria de dizer também que devemos prestar 
satisfações a população de Itapira. Então, até sexta-feira as comissões, conforme solicitação 
do nobre vereador, poderão analisar a situação... Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI: Somente complicará os fatos. Acredito que deveríamos suspender a sessão 
durante cinco minutos para analisar a situação. Em minha opinião, acredito que a situação é 
legal. Tenho quase certeza absoluta... Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  Não há 
urgência em relação a esse projeto, tanto é que o prefeito municipal não solicitou 
absolutamente nada. Devemos avaliar, pois estamos cansados de engolir sapos nesta Casa de 
Leis... Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  Acredito que não houve consenso. O Dr. Mauro 
disse absolutamente o que estava pensando. Para finalizarmos essa situação seria correto 
marcarmos uma sessão extraordinária o mais rápido possível. Desse modo, discutiríamos esse 
assunto a fundo... Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  A 
sessão seria marcada às 12:00? Você não trabalha, nobre vereador. O senhor estará folgando, 
mas o resto dos senhores vereadores estarão trabalhando. A sessão deveria ser marcada no 
período da noite.” Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 
leitura das matérias constantes da Ordem do Dia. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 0010/2010.- Altera os artigos 146 e 147 da Lei Municipal nº 1.056, de 31 
de maio de 1972 - Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 010/2010. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
a Emenda Modificativa nº 01/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo 
de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 010/2010. Aprovado em segunda votação 
por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2010. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2010.- Altera o artigo 7º 
do Código Tributário do Município. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei Complementar nº 011/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à 
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 
votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 
coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 011/2010. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 



Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em primeira discussão o 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 00124/2010.- Dispõe sobre a criação do serviço voluntário 
de capelania hospitalar. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 
imprensa escrita e falada, boa noite. Tomei um calmante hoje. Então, posso afirmar que estou 
tranqüilo. Não entrarei nas discussões. A minha esposa disse para eu tomar um calmante, pois 
seria bom. Estou tranqüilo diante desses fatos. Estamos recebendo a visita de várias pessoas 
nesta Casa na data de hoje. Tive a oportunidade de participar da explanação feita pelo Sr. 
Wilson sobre a capelania de Limeira. Fiquei muito ansioso em relação ao trabalho que 
desenvolvem na Santa Casa. É um trabalho fantástico que merece respeito e carinho, pois eles 
tratam as pessoas enfermas com muito amor. Posso afirmar que eles cuidam dos mendigos. 
São pessoas muito respeitadas por todos. Dentro desse fator, o senhor prefeito municipal 
enviou a esta Casa de Leis um projeto de lei relacionado a esse tipo de assunto. Quando nos 
reunimos constatamos que estava faltando alguma coisa, pois o projeto de lei é muito fechado. 
O projeto é bem claro quando afirma que o responsável pelo assunto será a direção do 
Hospital Municipal. As pessoas responsáveis em desenvolverem esse tipo de trabalho 
possuem curso específico. Posso afirmar que são pessoas preparadas para desenvolverem esse 
tipo de trabalho no Hospital Municipal. Não somos loucos ou burros para deixar essas pessoas 
a ver navios nas imediações do Hospital Municipal. Essas pessoas são muito bem instruídas 
capazes de levar palavras de carinho às pessoas enfermas. Caso vocês possuíssem a 
oportunidade de conhecer esse tipo de trabalho no município de Limeira, acredito que seria 
muito bom. Por esse motivo elaboramos o referido substitutivo, pois vem a preencher alguns 
requisitos que estavam omissos no projeto encaminhado pelo prefeito municipal. Discutimos 
delicadamente a projeto nas comissões. Tive a oportunidade de participar da explanação feita 
pelo Sr. Wilson em relação a esse tipo de assunto. Gostaria que os nobres vereadores 
aprovassem, pois acredito que nada será afetado no Hospital Municipal ou na Santa Casa. 
Algumas pessoas são autorizadas pelo Hospital Municipal e Santa Casa para realizar a 
referida visita. Acredito que o programa será mais abrangente. Elaboramos o substitutivo 
somente para melhorar alguns fatores. Tenho certeza que as pessoas responsáveis em 
desenvolverem esse tipo de trabalho serão chamadas por muitos pacientes enfermos. Muitas 
vezes, quando estou com a palavra em minha igreja, afirmo que o melhor dom que Deus nos 
disponibilizou é a visita. Quem possui esse dom deve honrar. Disseram-me que muitas 
pessoas se encarregam em desanimar os enfermos. Acredito que a nossa vida caminha muito 
bem quando ninguém está enfermo. Caso alguém esteja enfermo, acredito que fica muito 
difícil. Todos os integrantes da família sofrem com o enfermo. A família também necessita de 
palavras de conforto e amparo espiritual. Em minha opinião, é isso que essas pessoas têm 
feito no Hospital Municipal. Gostaria que todos aprovassem o projeto, pois em pouco tempo a 
lei passará a vigorar. Gostaria de dizer que também elaborei um voto de congratulação 
destinado a essas pessoas que desenvolvem esse tipo de trabalho. Conheço várias pessoas que 
atuam nessa área. Portanto, sei o carinho e compaixão que possuem pelos outros. Peço para 
vocês continuarem possuindo paciência e carinho pelas pessoas. Constatamos fatos difíceis na 
área da Saúde. É muito difícil ampararmos os familiares das pessoas enfermas. Sei o quanto 
vocês lutam para confortar as pessoas. Tive a oportunidade de acompanhar a Maria Iolanda 
em uma determinada visita na colônia da Usina Nossa Senhora. Constatei que ela orientou e 
aconselhou a pessoa que estava necessitando de amparo. Foi muito fascinante. Gostaria de 
dizer para vocês continuarem desenvolvendo esse tipo de trabalho, pois acredito que é um 
dom recebido de Deus. Poucas pessoas possuem esse tipo de dom. Muito obrigado.” A seguir, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  



“Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público 
presente, imprensa. Gostaria de dizer que o parlamento é exatamente isso. Sou daquela 
vertente onde sempre diz que duas cabeças pensam melhor que uma e assim sucessivamente. 
Então, acredito que estamos nesta Casa de Leis para debatermos e discutirmos. Vi o 
substitutivo e o projeto original. Vim a esta tribuna para pedir voto favorável ao substitutivo. 
Por que estou pedindo voto favorável? Porque embora não conheça tão bem a questão do 
trabalho que desenvolvem, posso afirmar que acompanhei vários doentes no Hospital 
Municipal ou na Santa Casa. Acredito que seria um momento onde estamos mais fragilizados. 
Seria o momento onde perceberíamos o quanto somos pequenos diante desse universo. 
Quando estamos enfermos ou algum familiar próximo, constatamos, naquele momento, a 
nossa finitude. Caso tenhamos pessoas que possam nos confortar, acredito que devemos 
aplaudir. Gostaria de agradecê-los em nome da população de Itapira pelo trabalho que 
desenvolvem. A intenção do prefeito foi boa? Acredito que foi excelente, pois acredito que 
não teríamos aberto a discussão em relação a esse assunto. O importante é nos reunirmos e 
debatermos ainda que votem contra ou favorável ao projeto. Então, gostaria de parabenizar a 
comissão por terem aprimorado o projeto. Vocês elaboraram um substitutivo, onde na sua 
essência não muda a proposta do município, sendo mais abrangente. Graças a Deus o nosso 
país é o país da adversidade. Então, acredito que todos devem possuir o direito de ser 
confortado por aqueles que são integrantes da religião que professam. Graças a Deus os 
judeus e palestinos sentam-se na mesma mesa em nosso país. Brancos, negros, mulatos, 
dentre outras raças, se casam em nosso país. Então, quem professa uma religião distinta 
possui o direito de ser confortado. Gostaria de dizer que o trabalho que vocês desenvolvem é 
muito importante, pois percebemos a reação das pessoas. Percebemos que ainda que a pessoa 
seja momentânea, a mesma melhora. Está provado que quem possui fé obtém um processo de 
cura maior. Não é minha pessoa que está afirmando esse fato e sim estudos científicos. Quem 
acredita em alguma coisa obtém um processo de cura maior. Gostaria de parabenizá-los 
novamente pelo trabalho desenvolvido. Acredito que o nosso papel nesta Casa é defendermos 
e não acreditarmos que um ou outro é o dono da verdade. Devemos constatar o que é melhor 
para a nossa população e perceber que todos erram. Estamos nesta Casa de Leis para 
melhorarmos exatamente essa questão. Por esse motivo que fiquei muito chateada de a 
emenda elaborada pelo nobre vereador Paulo Andrade não ter entrado em discussão. Em 
minha opinião, não seria democrático. Votarei favorável ao substitutivo, porque acredito que 
contemplará a todos. Parabéns aos autores do substitutivo. Podem contar com meu voto. Boa 
noite e muito obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 124/2010. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 124/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00138/2010.- Prorroga o prazo previsto no inciso 
II do art. 3º da Lei nº 4.009/06. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
138/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 



00139/2010.- Denomina a rua projetada que dá acesso ao Condomínio Vista Linda, bairro do 
Tanquinho.. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da 
Fonseca 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 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00140/2010.- Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.320.000,00. Autoria: Vice-Prefeito 
Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 140/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
7º) Em única discussão a Indicação nº 00156/2010.- Sugere aquisição de aparelho de 
hemodiálise operacional a nível de UTI para atendimento no PSF de pacientes portadores de 
doenças renais agudas. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador 
Décio da Rocha carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria 
seja adiada por 10 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 10 DIAS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
8º) Em única discussão a Indicação nº 00405/2010.- Sugere implantação de Academias da 
Terceira Idade em Itapira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 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. 


