
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 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. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Cleber João 
da Silva Borges solicita à presidência para que determine ao 1º Secretário a leitura do abaixo 
assinado elaborado pelos pais e alunos da escola SESI. Ato contínuo, o Sr. presidente solicita 
ao 1º Secretário Sr. MAURO ANTONIO MORENO  para que proceda a leitura do abaixo 
assinado em sua íntegra: “Excelentíssimos senhores, vimos por meio desta solicitar a 
colaboração de vossas excelências no que diz respeito ao montante de quase 500 alunos do 
Centro Educacional SESI, nº 210, situado à Rua Teresa Lera Pauletti, que estão há muito 
tempo aguardando uma decisão dos senhores sobre a autorização da construção do novo 
prédio como lhes deve ter sido informado. Sabendo que a educação é um pilar fundamental 
para a formação dos cidadãos e da sociedade e que para ocorrer de forma satisfatória necessita 
da colaboração das pessoas envolvidas no meio político. Então, solicitamos o apoio dos 
senhores em nossa causa. Estamos esperando, desde a proposta do SESI de São Paulo, a 
liberação do terreno próprio para a construção do novo prédio que seria de número 95 de 
2010. Estamos cientes da existência dos problemas que acarretaram no atraso da obra e que 
no momento depende da liberação da Prefeitura Municipal para que seja iniciada. Porém, 
solicitamos que tal atitude seja tomada o mais breve possível. Como governantes e cidadãos 
hábeis que são, esperamos não mais do que compreensão por vossa parte sobre a nossa 
situação que será infinitamente melhorada com a existência do novo prédio escolar e a adição 
dos recursos dos quais não dispomos no atual prédio. Ressaltando que a educação é 
fundamental para a formação de cidadãos eleitores do futuro, pedimos a colaboração de 
vossas excelências para a resolução desta situação problemática o mais breve possível. 
Pedimos que tratem dessa causa com seriedade, pois é dessa forma que a mesma merece. 
Afinal, vossas excelências foram eleitas na plena capacidade de zelar pelos direitos dos 
cidadãos itapirenses que dependem diretamente das escolhas dos senhores. Não pedimos 
somente por nós, mas por todos os estudantes que poderão desfrutar de todos os benefícios do 
novo prédio e que certamente será uma grande conquista para a nossa cidade. Sem mais a 
dizer, agradecemos vossa atenção.” Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Senhor presidente, senhores vereadores, 
representantes da imprensa falada e escrita, cidadãos que nos acompanham pela internet, 
servidores desta Casa, público presente que na data de hoje preenche o nosso colendo 
plenário, boa noite. Muito nos honra a presença dos pais de alunos, alunos e professores da 
escola SESI. Afinal, esta Casa é do povo itapirense. A população deve sempre estar presente 
nesta Casa de Leis para reivindicar seus direitos e constatar o que realmente está acontecendo 
em nosso município. É justa a reivindicação de vocês. É justo o abaixo assinado encaminhado 
a esta Casa. No entanto, algumas coisas causam certa perplexidade. É bom que vocês estejam 
presentes nesta Casa na data de hoje, pois desse modo será possível falarmos e esclarecermos 
os fatos. O primeiro ponto seria que o prefeito Toninho Bellini, desde o dia em que assumiu a 
Prefeitura Municipal, sempre teve como prioridade em sua administração a questão da 
Educação. Tanto é verdade que implantou a escola em tempo integral, confeccionou 



uniformes para todos os alunos da rede municipal, melhorou a merenda e vem pagando em 
dia todos os servidores do setor da Educação como os da Prefeitura. Isso é fato. Também é 
fato que a escola SESI de Itapira é uma escola modelo do Estado e do país. Acredito que 
merece toda a atenção da população e dos nossos dirigentes. Foi por esse motivo que o 
prefeito foi até a FIESP solicitar a vinda da referida escola ao nosso município. O Prefeito 
conseguiu. Os trâmites foram se desenrolando como devem ser todos os trâmites até o 
presente momento. Vocês podem ficar tranqüilos, pois não vou me alterar e vou respeitá-los. 
Podem ficar tranqüilos, pois não elevarei o tom de minha voz. Sei do que realmente acontece, 
porque inteire-me dos fatos. Aliás, os servidores da Prefeitura que trabalharam nessa área 
devem estar chegando para explicar pessoalmente à vocês a verdadeira situação. Então, a 
verdade seria essa, pois os trâmites foram se desenrolando. Houve algumas falhas enquanto a 
questão do terreno? Houve, mas o projeto veio várias vezes a esta Casa. O projeto ficou 
tramitando por muito tempo nesta Casa até que os vereadores integrantes da oposição foram 
até o município de São Paulo e tiraram fotos com o presidente interino. Na época o 
ex-prefeito dizia que a escola era conquista de sua pessoa. Acredito que o presente momento 
não seria apropriado para discutirmos a questão de quem seria responsável pela conquista, 
pois o fato é que a referida escola já é do município de Itapira, sendo que a situação vem 
seguindo todos os trâmites. O vereador Luis Hermínio Nicolai, integrante do mesmo partido 
do Sr. Paulo Skaf, teve contato várias vezes com o mesmo, sendo que ainda o mesmo possui 
contato. Tanto é que o nobre vereador elaborou uma indicação solicitando Título de Cidadão 
Itapirense a pessoa do Sr. Paulo Skaf, onde foi aprovado por aclamação nesta Casa de Leis. 
Tudo está seguindo seus trâmites legais, mas as coisas não podem acontecer do dia para a 
noite. Todas as coisas possuem seus trâmites e prazos legais. Nada é feito do dia para a noite. 
Venho muito tranquilamente a esta tribuna dizer que a escola do SESI está assegurada ao 
nosso município. O nosso município possuirá a escola modelo do SESI para a mesma abarcar 
um número maior de alunos. Com certeza todos poderão futuramente usufruir desse benefício. 
Vocês ficaram cerca de 30 anos sem escola, sendo que atualmente o fato se concretizará. 
Podem ficar tranqüilos. O que nós não podemos é querer atropelar e criar fatos onde não 
existem. Então, vim a esta tribuna, de forma tranqüila e serena, para dizer a todos que os 
trâmites estão sendo seguidos. O projeto não vem mais a esta Casa. A Prefeitura Municipal e 
a FIESP estão fazendo sua parte para que a referida escola venha para o nosso município, 
sendo que os documentos estão todos arquivados para serem mostrados oportunamente. Os 
servidores da Prefeitura Municipal vêm trabalhando para a concretização dos fatos. O prefeito 
Toninho Bellini vem se empenhando nisso. Peço para que vocês me vaiem no final de minha 
fala, pois meu tempo é muito curto. Preciso passar alguns dados. Depois que terminar minha 
fala vocês podem me vaiar. Não tem problema nenhum. Vejam os senhores que estamos 
tranqüilos. Não sei o porquê que foram feitas reuniões a três dias da eleição levantando e 
criando fatos que não existem. Gostaria de dizer que trouxe alguns documentos, sendo que 
gostaria de provar a todos vocês que a escola está assegurada e a Prefeitura Municipal, assim 
como a FIESP, vem fazendo sua parte. O problema é que existe político profissional que 
entrou na questão e gostaria de tomar a paternidade para ele, prejudicando tudo o que foi feito 
até o presente momento. Então, caso ele queira honrar os votos que obteve, o mesmo deve 
ajudar e não atrapalhar. Ele deve usar de sua influência para ajudar e não para atrapalhar o 
prefeito Toninho Bellini. O que ele vem fazendo é uma perseguição. Então, senhor presidente, 
esta Casa, além de discutir a questão desse projeto, acredito que aprovará os fatos. A escola 
do SESI está assegurada ao município. A Prefeitura Municipal fez sua parte. Gostaria de dizer 
que trouxe um ofício do Sr. Vice-Prefeito em Exercício à época solicitando a averbação das 
terras para que a escola fosse construída. Também trouxe o registro feito pelo cartório, onde o 



prefeito passa a FIESP de São Paulo a área do terreno para que a escola seja construída. 
Então, vocês podem ficar tranqüilos, pois todos os trâmites estão sendo seguidos. A escola 
será construída. Veja bem, senhor presidente, que não disse que a escola não é prioridade. A 
escola e a Educação são prioridades do governo e para o prefeito Toninho Bellini. Vocês 
podem ficar tranqüilos, pois a escola é prioridade e a Educação foi e continua sendo 
prioridade do prefeito Toninho Bellini. Podemos discutir esse fato depois. O meu tempo é 
exíguo, pois acredito que o tempo deve estar se encerrando. Gostaria de deixar registrado que 
é um prazer recebê-los nesta Casa. Também gostaria de deixar registrado que a administração 
não está fazendo corpo mole. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, senhores vereadores, membros 
da Mesa, internautas, ouvintes da Rádio Clube, público que nos honra com sua presença, 
professores e alunos da escola SESI, boa noite. Como é meu primeiro mandato como 
vereador, gostaria de dizer que é uma honra recebê-los nesta Casa de Leis. Realmente é dever 
de a população exigir seus direitos. Somos vereadores escolhidos por vocês. Portanto, 
devemos decidir a causa justa para a população. Gostaria de congratular-me com o deputado 
Barros Munhoz, pois o mesmo está completando mais um ano de vida. Obrigado pela salva de 
palmas. O deputado obteve uma excelente votação, pois o mesmo recebeu cerca de 28 mil 
votos somente em nosso município. Realmente a população reconheceu o quanto o deputado 
está trabalhando por nossa cidade. O vereador Mario da Fonseca veio a esta tribuna e disse 
que os fatos causam perplexidade. Perplexidade nos causa em relação ao descaso à ingerência 
administrativa e falta de cuidado relacionado a Educação de nosso município. Gostaria de 
dizer aos senhores vereadores que fui procurado pela associação de pais e mestres da escola 
do SESI, onde de forma não pretensiosa gostaria de ler essa reivindicação destinada aos 
vereadores desta Casa. Gostaria de ler a referida carta na íntegra para que todos os senhores 
saibam o que realmente está acontecendo em relação a escola do SESI. A carta diz o seguinte: 
“Inicialmente o SESI está mais de 40 anos em nossa cidade. Essa escola faz parte de um 
grupo de 180 unidades no Estado de São Paulo. Primeiramente estamos informando a 
importância de Itapira possuir uma escola como o SESI. Temos como presidente o Sr. Paulo 
Skaf, como professor superintendente o Sr. Walter Vicione, diretor regional o Sr. João 
Francisco Pansani e diretora administrativa a Sra. Maria Cecília Barel. Como tudo ao nosso 
redor, o SESI também sofreu no decorrer dos anos várias e felizes alterações. Como uma 
grande empresa possui grandes planejamentos para os próximos anos, hoje o padrão da escola 
do SESI é de excelência comparada ao das escolas de primeiro mundo. Ensino em período 
integral desde os quatro primeiros anos da criança até seus 14 anos, dando continuidade até o 
ensino médio. Contando com portarias e segurança, cozinha preparada com nutricionista, duas 
cozinheiras, auxiliares no maior rigor de qualidade com preocupação com a reeducação 
alimentar, refeitórios, banheiros preparados para diversas idades separadamente, classes com 
recursos tecnológicos para as aulas interativas, onde cada professor utiliza um Leptop para ter 
condições de preparo, biblioteca com bibliotecários, contadoras de histórias para que as 
crianças possam ter interesse ao novo mundo da literatura, laboratórios de informática com 
um microcomputador para cada aluno e professores preparados para ensinar robótica, 
participando, inclusive, de campeonatos nacionais e internacionais que se despontam em uma 
área tão próspera, aulas de culinária, monitores que ajudam na lição de casa, sendo que atuam 
na parte motora das crianças, músicas, artes, natação com piscinas aquecidas, dentre outros 
benefícios que o SESI proporciona para as nossas crianças e jovens. Como podem notar, 
senhores vereadores, a diferença da estrutura de nossa unidade para o padrão do SESI está a 
anos luz, colecionando toda essa lista que não possuímos em nossa escola atual. Mesmo 
assim, graças ao empenho de nossos professores e principalmente dos alunos, fruto de nossa 



cidade, as crianças alcançaram, por vários anos seguidos, ótimos desempenhos chegando a 
tornar a primeira escola da rede SESI em qualidade de ensino.” Parabéns, professores e 
alunos. A partir desse momento, os fatos começam a se encaixarem adequadamente no que os 
professores e alunos pensam a respeito do SESI. “Com esse resultado no ano de 2007 os pais, 
alunos e professores elaboraram o referido abaixo assinado reivindicando que o padrão da 
estrutura do SESI também viesse para a cidade de Itapira. Para a nossa alegria no ano de 2008 
foi liberada a verba no valor de R$ 20.000.000,00 para serem aplicados em nossa cidade. Qual 
escola possui esse valor? Na região somente o SESI de Mogi Guaçu e São João da Boa Vista 
possuem esse valor, ao qual gostaríamos de convidar os senhores para conhecermos. Com um 
único custo para a nossa cidade foi impedido que a Prefeitura Municipal concedesse um 
terreno que é justíssimo e o mínimo que a mesma poderia fazer. Inclusive, a Prefeitura 
Municipal possui um terreno, não necessitando a compra do mesmo. O prédio atual da 
Prefeitura seria devolvido a Prefeitura em todas as condições normais. Conforme professores, 
alunos e pessoas ligadas ao caso tivemos informações através do Sr. Paulo Skaf de que toda 
documentação foi devolvida pela 5ª vez e não pela 3ª como afirmaram alguns jornais da 
cidade. Problemas com terrenos que não comportam o projeto, eram erros dos projetos. Erros 
drásticos como dizer, pois os terrenos que possuem 11 metros de barranco, sendo que na 
realidade possuem 24 metros de desníveis. Ruas que não estão legalizadas são erros que não 
poderiam estar acontecendo, porque não posso atribuir a outra coisa que não seja 
incompetência e má vontade política. Não mais o que dizer.” Segundo os professores, os 
mesmos procuraram o prefeito, mas ele estava de férias. Também procuraram outro 
secretário, mas nada adiantou. “Senhores vereadores, viemos pedir a esta Casa para que nos 
ajude e consigamos, em caráter de urgência, a referida liberação do terreno devidamente 
legalizado.” Outras cidades perderam o SESI. Esse fato aconteceu. Acredito que estamos na 
eminência de que também possa acontecer em nossa cidade. Caso toda documentação 
estivesse certa, acredito que a escola do SESI estaria sendo construída. Para corroborar tudo 
isso que eles estão dizendo, o município de São João da Boa Vista, cidade que recebeu 
recursos depois de nossa cidade, já possui uma escola em pleno funcionamento. Concluindo 
que a nossa cidade está cheia de crianças drogadas, acredito que infelizmente seja pelo fato da 
ausência do Poder Público com o altíssimo grau de ausência escolar, sendo que ainda está 
jogando no lixo esse maravilhoso investimento que serve para o futuro de nossas crianças. 
Eles propuseram, senhores vereadores, que esta Casa não aprove mais nada enquanto a 
Prefeitura não der prioridade ao caso. Comungo com a idéia de vocês e deixo a critério de 
minha bancada. Lamentavelmente chegamos a esse extremo. Peço apoio aos vereadores de 
minha bancada. Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Gostaria de 
dizer a vocês que toda vez que o projeto veio a esta Casa nós fomos favoráveis. Todas as 
vezes. Então, acredito que não seria culpa de nenhum vereador nesta Casa. Gostaria que vocês 
ficassem cientes que não é nossa culpa. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite senhoras e senhores, público 
presente, imprensa. É uma satisfação recebê-los em nossa Casa. Fico feliz, mas ao mesmo 
tempo infeliz como cidadão itapirense de perceber que vocês estão presentes em nossa Casa 
clamando por justiça. É fato que deveria ter sido realizado e concluído, pois o povo merece. 
Gostaria de esclarecer detalhadamente, para que vocês tenham consciência, fato a fato do 
ocorrido nesta Casa. Conforme o vereador Décio da Rocha Carvalho citou, em 1º de outubro 
de 2009 o projeto entrou nesta Casa, sendo que foi aprovado por unanimidade. Dia 13 de 
outubro o projeto retornou a Prefeitura. No dia 29 de outubro chegou a esta Casa outro 
projeto, sendo aprovado por unanimidade. No dia 03 de novembro o projeto retornou a 
Prefeitura. No dia 29 de março veio outro projeto a esta Casa. Esta Casa aprovou por 



unanimidade logo em seguida. No dia 06 de abril o projeto retornou a Prefeitura Municipal. 
No dia 14 de junho chegou outro projeto a esta Casa de Leis. Por coincidência encontrei-me 
com o Sr. João Pansani no jantar dos comerciários realizado na Santa Fé, sendo que o mesmo 
me confidenciou o seguinte: “Vocês perderão o SESI.” Naquele mesmo dia o deputado estava 
acompanhando a situação. Disse ao deputado para fazermos alguma coisa em relação a esse 
fato. A partir desse momento, fomos até a FIESP tentar conversar com o presidente para 
constatarmos o que estava acontecendo. Foi isso que o vereador Cleber Borges comentou. 
Agora, pasmem vocês, no dia 17 de setembro de 2010 chega novamente outro projeto nesta 
Casa tentando regulamentar o terreno da Prefeitura Municipal. Por mais que se explique, 
acredito que não vai justificar. Ou é incompetência ou falta de carinho com o povo e a 
população de Itapira. A partir de agora a Câmara Municipal de Itapira, falo em nome dos 
outros nove companheiros, que exija da Prefeitura Municipal de Itapira a competência e a 
urgência para que a nossa população seja beneficiada com aquilo que ela já possui, sendo que 
na realidade está na iminência de perder. Portanto, senhoras e senhores, reivindiquem todo o 
apoio possível, porque estamos nesta Casa para defender a população e o interesse de nossos 
cidadãos. É lastimável, em um momento que o Brasil carece de Educação, que esnobemos e 
brinquemos com um fato tão sério. Não somos nós. Gostaria de disponibilizar toda a 
documentação provando todo o caminho percorrido até o presente momento. Estive na 
Engenharia da Prefeitura cobrando a situação, mas a mesma afirmou que a situação estava sob 
o cartório de registro. Com isso fui ao cartório de registro averiguar e pedir encarecidamente 
para que o mesmo corra no sentido de resolver o problema. Volto a repetir que por mais que 
se expliquem, justifiquem ou tentem explicar, não há justificativa. É impossível e incabível a 
doação de um terreno demorar quase um ano para ser deferido. A Prefeitura Municipal possui 
departamento capacitado para tal feito. É incompetência? Não sei. É falta de responsabilidade 
ou má vontade? Senhores, esta Casa pede encarecidamente para que resolvam a situação. 
Senhor Mario da Fonseca, líder do prefeito, por justa causa gostaria de dizer que hoje me 
sinto infeliz. Não estou nesta Casa para isso. Acredito que deveríamos estar nesta Casa para 
comemorar e aplaudir situações que venham a beneficiar a nossa população. O terreno existe. 
Caso a Prefeitura necessitasse comprar e logo em seguida doar o terreno, seria outro assunto. 
Falta apenas a Prefeitura possuir a capacidade ou a vontade de resolver o problema. Os nossos 
cidadãos não merecem tamanha insensatez. Infelizmente digo isso. Esta Casa de Leis existe 
para defender, sempre que possível, a população itapirense. Hoje, como já disse, protocolei 
junto ao cartório de registro do Sr. Katsumi um ofício desta Casa solicitando coerência e 
urgência para que vocês mereçam e consigam aquilo que é justo e competente. A escola do 
SESI já deveria estar construída e constituída. Infelizmente não está. Não é por nossa culpa. 
Continuem insistindo e lutando. Essa é a situação dos jovens e pais de alunos que estão 
apoiando seus filhos. Acredito que isso é exemplo de cidadania. Briguem por seus direitos, 
pois vocês merecem. Sinto-me chateado como homem público e cidadão itapirense. Não 
estava implorando para que a Prefeitura resolvesse o problema de vocês. Esse problema 
deveria estar resolvido. Estou chateado como político e cidadão itapirense. Gostaria de fazer, 
mas não posso fazer. Caso a situação dependesse de nós, acredito que tudo estaria resolvido. 
Não somos do Executivo. Portanto, depende da Prefeitura Municipal. Estou chateado nesse 
sentido, pessoal. O povo mistura a situação afirmando que todo político é igual. Acredito que 
não é, pessoal. A Casa faz o possível e o impossível para resolver a situação. A solução está 
nas mãos do prefeito. Vamos cobrar o prefeito urgentemente para que a situação do SESI seja 
resolvida perante a solicitação de vocês... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da 
Silva Borges: A solução foi elaborada a pedido da associação de pais e mestres. Essa Casa, a 
pedido de vocês, não aprovará nenhum projeto de lei enquanto o prefeito não tomar 



providências para que a escola seja legalizada. Podem contar conosco. Vocês possuem o 
nosso apoio. É o mínimo que devemos fazer como vereadores e representantes do povo... 
Continuando o orador: Parabéns. Gostaria de agradecer de coração a presença de cada um 
de vocês. Para nós é um orgulho recebê-los em nossa Casa. Com certeza, o que depender de 
nós iremos fazer. Como disse inicialmente, acredito que iremos fazer o possível e o 
impossível para que essa situação seja resolvida. Boa noite e muito obrigado pela presença.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite a 
todos. Gostaria de fazer de minhas palavras as mesmas palavras pronunciadas pelos meus 
colegas vereadores de bancada que me antecederam. Tudo o que foi dito é verdade. Não 
gostaria de filosofar perante o problema, porque o nosso maior problema é solucionar uma 
situação que se arrasta por alguns anos. Nesses anos algumas cidades enviaram o mesmo 
projeto à Câmara Municipal, sendo que muitas possuem as referidas escolas construídas. 
Então, gostaríamos de solucionar o problema da escola do SESI, ou seja, a construção do 
novo prédio. Ou por incompetência ou má administração, acredito que não vem ao caso, pois 
devemos solucionar o problema antes que seja tarde demais. Não podemos perder essa nova 
escola. Corremos o risco de perdermos essa escola. Seria uma tragédia para o nosso 
município. Então, meus senhores, acredito que os obstáculos existentes são os internos. O 
nosso objetivo e dever é trabalharmos unidos para solucionarmos o problema. Não importa se 
é através do Executivo ou Governo Federal. Queremos solução da melhor maneira possível. 
Esse tipo de problema não deve continuar se arrastando. Acredito que é desesperador para os 
pais, alunos e professores constatarem essa situação se arrastando por um longo período, 
sendo que nada está sendo feito. Estamos perdendo R$ 20.000.000,00. É muito dinheiro. A 
Educação é a base de tudo. Não podemos perder essa escola. Em relação ao SESI seria isso 
que tinha para falar. Vamos continuar trabalhando muito. Podem ter certeza que enquanto não 
solucionarmos esse problema sério, correremos atrás da situação. Vamos batalhar em prol de 
vocês. Muito obrigado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: 
Primeiramente gostaria de cumprimentar e agradecer a todos pela presença. Solicitei aparte ao 
nobre vereador no sentido de que a Educação é primordial em qualquer município, enquanto a 
administração atual tem deixado de lado. Acredito que como representantes do povo devemos 
brigar e buscar atitudes por parte do Executivo para que faça valer o direito do povo. Tantos 
outros projetos são encaminhados a esta Casa com determinada urgência. Esse projeto 
relacionado a Educação e o futuro de nossos jovens está sem urgência. Quando algum projeto 
relacionado a terceirização dos serviços da Prefeitura, o mesmo deve ser empurrado a goela 
abaixo, enquanto que a Educação fica a ver navios. Acredito que estamos nesta Casa para 
defendermos os alunos e o povo de nossa cidade. Podem contar conosco, pois fomos eleitos 
pelo povo. A escola do SESI é magnífica. Não é justo chegarmos a esse ponto e perder a 
referida escola por má gerência administrativa. Acredito que o problema vem se arrastando há 
muitos meses, sendo que estamos nesta Casa a ver navios prontos para perdermos a escola. 
Acredito que o manifesto de vocês vale a pena, pois a cidadania deve ser exercida. Estamos 
nesta Casa para defender o direito do povo. Podem contar com os integrantes da oposição. 
Somos oposição para aquilo que não é bom para a nossa cidade e favoráveis as situações boas 
destinadas a nossa população. Estamos presentes nesta Casa através de seus votos. Obrigado e 
boa noite a todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Caso vocês 
queiram ir embora desta Casa de Leis tranqüilos gostaria de dizer que a área de 100 mil 
metros que foi doada obteve o valor da construção ultrapassado. Agora o novo projeto 
escolheu a área da Ascorsi. O que aconteceu? O projeto está sendo refeito e o prefeito retirou 
a Ascorsi das dependências do local. O barracão está situado na Rua da Penha. A escola de 
vocês está assegurada. Existe somente um problema relacionado ao desafeto, pois o cartório 



demorará um pouco para poder realizar os fatos por meios jurídicos. Então, gostaria de dizer 
para vocês dormirem em paz, pois é a minha palavra. A palavra não é política e sim de todos 
os senhores vereadores. Não estou nesta Casa para fazer política do prefeito ou do Sr. 
ex-prefeito. É a minha palavra afirmando que a escola está assegurada. É somente uma 
questão de tempo. Então, vocês devem acreditar no que estou falando. Obrigado... 
Continuando o orador: Acredito que seria um direito do nosso colega se explicar. É muito 
importante que ressaltemos a questão do prazo, pois corremos o risco de perder a escola 
somente por questões de tempo. Esse assunto está sendo discutido há muito tempo. É uma 
prioridade para o nosso município. Devemos sempre nos lembrar da questão do prazo. 
Devemos tomar atitude de imediato. Em relação a questão da zona azul, acredito que 
possuímos o mesmo problema. A zona azul funcionava bem ou mal, mas o nosso município 
arrecadava cerca de R$ 15.000,00. Atualmente estamos com esse mesmo problema se 
arrastando por motivos de incompetência. Acredito que seria possível solucionar o problema 
sem terceirizar o serviço. Não podemos terceirizar um serviço sem saber de valores e prazos. 
Não queremos que isso aconteça. Não somos contra e somos aptos a aprovar, desde que haja 
bom senso e uma boa opção para o nosso município. Casos obscuros, onde não sabemos qual 
será seu reflexo, votaremos contra... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva 
Borges: É muito importante o que o nobre vereador Mino Nicolai disse. Ele garante somente 
porque vocês estão presentes nesta Casa. É sabido, de fonte segura, que atualmente a cidade 
de Itapira não está mais presente no cronograma do SESI para que seja instalada a escola. 
Infelizmente isso aconteceu. Graças a vocês, acredito que não perderemos essa escola... 
Continuando o orador: Outro caso foi a questão do asfaltamento em nosso município. 
Somente agora com a reeleição do deputado Barros Munhoz é que iniciaram as obras e 
licitações. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite a todos e a todas. O meu 
tempo é muito curto. Gostaria apenas de pedir a esses jovens, familiares e professores 
presentes nesse recinto o meu respeito de entender o problema de vocês. Também gostaria 
que fosse garantido o meu direito inalienável de falar sem ser interrompida por algum tipo de 
manifestação. Faço das palavras do nobre vereador Mario as minhas. A manifestação popular 
é super legítima, mas gostaria que os senhores esperassem terminar a minha fala, porque 
afinal de contas estamos somente falando em Educação. Acredito que é o princípio básico da 
Educação. Muito bem. Falou-se de tempo e prazo. Vamos aos fatos. Não faz dois anos, pois o 
ano de 2010 ainda não acabou. Ouvi dizer que o prefeito enrolou. Já estão tirando cópias, do 
projeto sendo que entregarei para todos, pois está registrado. Acredito que é legítima a 
manifestação, mas acredito que vocês devem saber a verdade dos fatos e não aquilo que 
chegam aos seus ouvidos como verdade. É isso que devemos parar para pensar. Estão tirando 
cópias dos documentos legalizados, referentes ao cartório do Katsumi, para cada um dos 
senhores. Também possuo uma cópia do projeto do SESI. Gostaria de ler o parecer elaborado 
pela comissão do nobre vereador. O parecer diz o seguinte: “A comissão de Justiça e 
Redação, Finanças e Orçamento, Obras Serviços Públicos e Meio Ambiente, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instados que foram a exarar o parecer ao projeto de 
lei nº 95/2010, de autoria do vice-prefeito em exercício, que altera a área desafetada ao SESI, 
requer prazo de 15 dias de adiamento.” Está aqui. Quem pediu 15 dias de adiamento não 
fomos nós.” Esgotado o tempo regimental do 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 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
19 de Outubro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 



Vereador Antonio Caio", aos 26 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 DE LICENÇA Nº. 
00268/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Requerimentos de Licença o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Resolução. 3º) 
Projeto de Resolução nº. 008/2010.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre suplementação e redução de dotações 
Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Pareceres. 4º) PARECER nº. 201/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2010. As 
Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
006/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Define nova Base de Cálculo para o 
ISSQN das cooperativas médicas e odontológicas e autoriza o Poder Executivo a firmar 
acordo com a UNIMED Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico e dá 
outras providências", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer 
favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou 
jurídica em seu bojo. 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 
menos 4 votos dos vereadores senhores Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, Cleber João 
da Silva Borges e Mauro Antonio Moreno, para que a presente matéria seja encaminhada à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. A seguir, justifica o voto o Vereador 
Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Quantos projetos estão em trâmite nesta Casa? É o 
que está acontecendo ao projeto relacionado às crianças. Até quando vamos empurrar as 
situações com a barriga nesta Casa? Sou vereador independente e continuarei sendo 
independente. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Esse projeto está há muito tempo nesta Casa, sendo que possuímos motivos 
para tal feito. Estamos defendendo o interesse da comunidade. Possuímos R$ 7.100.000,00 
para que seja usado futuramente em nosso município. Não pode ser aprovado por R$ 
1.100.000,00. Então, não aprovamos esse projeto para que o nosso município não perca 
milhões de reais. Por esse motivo que estamos segurando. Não estamos empurrando com a 
barriga e sim defendendo os interesses da população. É uma vergonha oferecer um tipo de 
acordo que foi efetuado com a Unimed por esses valores. Todos os municípios de nossa 
região estão recebendo muito mais. Por que somente o nosso município pode receber esse 
valor insignificante? Será que é somente por interesse de terceiros? Acredito que não. Vamos 
segurar, pois somente aprovaremos essa situação quando o valor for realmente plausível. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Votei contra o requerimento do nobre vereador porque ele está pedindo para que 
o presente projeto venha para a Ordem do Dia de hoje para ser discutido e votado. Como 
afirmamos aos senhores que não votaremos nada na data hoje, votei contra o requerimento. 
Cabe a vocês avaliarem quem votará favorável ou contra. Muito obrigado.” A seguir, justifica 
o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Vocês estão presentes nesta Casa e 
devem fazer o que quiserem com a palavra de vocês. O vereador Cleber falou em nome dele e 
de seus amigos integrantes da oposição. Estamos nesta Casa para continuar o trabalho que há 



dentro desta Casa. Esse projeto está nesta Casa há mais de um ano. Talvez seja votado ou não. 
Vamos votar e em nenhum momento deixar de apoiar vocês. Então, se o nobre vereador 
disponibilizou a sua palavra, acredito que é a palavra dele. Caso venha alguma coisa para 
votarmos, votarei normalmente. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei a favor de que o projeto venha a 
Ordem do Dia. Tentamos, pelo menos, explicar aos senhores que a parte da Câmara foi feita. 
Senhora, caso você for mãe, acredito que você está dando mal exemplo ao seu filho. 
Mostramos o documento do Katsumi que apresenta a regularidade da situação. Portanto, votar 
ou deixar de votar alguma coisa nesta Casa não resolverá o problema.” DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) PARECER nº. 202/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 09/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Aumenta o 
número de cargo de Professor de Ensino Fundamental I", após a realização de reunião com 
professores da rede pública nesta Casa, acordaram por requerer a convocação através de 
ofício, da Secretaria da Educação, nos termos do Art. 28 da Lei Orgânica do Município de 
Itapira, para prestar informações sobre a viabilidade e necessidade da propositura "sub 
studio", em data a ser agendada em concordância com a Presidência da Casa, Comissões e 
Secretária da Educação. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o 
Parecer. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “O Décio não entendeu. O prefeito enviou um projeto a está Casa melhorando a 
situação de algumas professoras. Algumas professoras me procuraram, sendo que não 
participei da reunião. As professoras solicitaram um prazo para conversarem com a secretária 
de Educação. Muito obrigado.” DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) PARECER nº. 
203/2010.- Ao Projeto de Lei nº 87/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 087/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura 
de crédito suplementar no valor de R$. 1.100.000,00", após minudentes e acurados estudos 
acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe 
inquine a tramitação, desde que seja aprovado com prioridade o Projeto de Lei Complementar 
nº 06/2010, por tratar-se de matérias correlatas. 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 menos 4 votos dos vereadores senhores Antonio Orcini, Carlos 
Alberto Sartori, Cleber João da Silva Borges e Mauro Antonio Moreno, para que 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 26 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) PARECER nº. 204/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 137/2010 e Emendas Aditivas nºs 01 e 02 e Modificativa 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 137/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Dispõe sobre as áreas especiais de estacionamento de veículos.", bem como às 
Emendas Aditivas nºs 01 e 02/10 e Modificativa nº 01/10, após minuciosos e acurados 
estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de 



natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao Mérito, todavia, deixam a critério 
do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 
discutida e votada. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer 204/2010, tendo 
em vista que houve empate na votação, sendo que a nobre vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos estava ausente do Colendo Plenário, esta presidência, com o voto 
minerva, opta favoravelmente para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia 
da Próxima Sessão. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
8º) PARECER nº. 205/2010.- Ao Projeto de Lei nº 141/2010. 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 141/2010, de autoria do Vereador Luis Henrique Ferrarini que 
"Institui no Município de Itapira, o Dia do DeMolay no dia 18 de março de cada ano", 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 26 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. 00232/2010.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sra. Maria Lourdes Mota Pires de Oliveira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00233/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Augusto Levatti. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sylvio 
Gonçalves dos Santos.. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 
00263/2010.- Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio Luiz Ambrosini, o Leonato, e 
Sra. Milza Maria Galvani Ambrosini, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
13º) Requerimento nº. 00264/2010.- Requer a realização de uma sessão solene em 
celebração aos 60 anos da Rádio Clube de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) Requerimento nº. 



00265/2010.- Requer a realização de uma sessão solene em homenagem a Banda Lira e Dia 
do Músico. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto 
Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 15º) Requerimento nº. 00266/2010.- 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 não ampliação 
da UBS Henrique Maciel, no bairro Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento nº. 
00267/2010.- Requer oficiar o Sr. Prefeito para que o mesmo determine os departamentos 
competentes que fiscalizem as ações da empresa Chamflora em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
17º) Requerimento nº. 00269/2010.- Voto de Congratulação com o diretor de esportes de 
Itapira Flávio Boretti. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador 
Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) Requerimento nº. 00270/2010.- Congratulação 
com os integrantes do serviço de Capelania Hospitalar, em nome dos irmãos Alessandro 
Rodrigues Froes, Mara Pisseti, Durval Alves de Moraes e Celina Aparecida Pereira. Autoria. 
Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
19º) Requerimento nº. 00271/2010.- Congratulação com o novo Bispo da Diocese de 
Amparo Dom Pedro Carlos Cipolini. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 00272/2010.- 
Congratulação com coordenador do CAPSad José Antonio Zago, e sua equipe pela celebração 
de um ano do 'Fórum Aberto Fermento na Massa'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00273/2010.- Voto de Congratulação com a equipe de redação do Jornal Tribuna de Itapira, 
pela brilhante realização do caderno especial 'Itapira Somos Nós' em comemoração ao 
aniversário de Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Esgotado o tempo Regimental 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 primeira discussão o Projeto 
de Lei Complementar nº 006/2010.- Define nova Base de Cálculo para o ISSQN das 
cooperativas e médicas e odontológicas e autoriza o Poder Executivo a firmar acordo com a 
UNIMED Regional da Baixa Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico e dá outras 
providências. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
nº 0087/2010.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$. 1.100.000,00. 



Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em primeira 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 Carlos Alberto 
Sartori 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 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00141/2010.- Institui no Município de Itapira, o Dia do 
DeMolay no dia 18 de março de cada ano. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros 
da Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, imprensa escrita 
e falada, alunos e professores do SESI, boa noite. Apresentei esse projeto de lei em 
homenagem aos DeMolays. A ordem DeMolay é uma ordem de jovens integrantes da 
maçonaria. Seria uma ordem para-maçônica. Os DeMolays realizam um trabalho muito bonito 
e social, onde realmente vale a pena conhecer esse fato. Dentro do referido projeto 
incrementei as virtudes dos integrantes DeMolays. Acredito que é muito importante 
destacarmos esse tipo de situação para não passar despercebido. O que a ordem DeMolay 
prega em relação aos ensinamentos destinados aos jovens? Amor filial, ou seja, amor entre os 
pais e filhos. Reverência pelas coisas sagradas, ou seja, o respeito pelo o que é sagrado, 
principalmente o amor que possuímos pelo nosso pai celestial. Cortesia, ou seja, o que 
ilumina a nossa educação. Companheirismo, ou seja, o amor que possuímos em nossos irmãos 
e amigos que mantém vivos os nossos ideais de nossa ordem. Fidelidade, ou seja, cumprir 
conscientemente seus compromissos e ideais de nossos irmãos, amigos e ao pai celestial. 
Pureza de pensamento, palavras e ações. O patriotismo, amor e respeito pela pátria, pelo povo 
e suas origens. Busca de ser sempre um bom cidadão, respeitando as leis de seu país. Então, 
acredito que seria uma homenagem justa. Acredito que o projeto será aprovado por essa Casa 
de Leis. Peço a todos os vereadores, na medida do possível, para que votem favoráveis ao 
projeto e apóiem a maçonaria através desse brilhante trabalho realizado pelos jovens de nossa 
cidade. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Pode ter certeza, nobre vereador, que o referido projeto de lei 
será aprovado, mas conforme o combinado solicitaremos vistas ao projeto. Muito obrigado.” 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SIL VA BORGES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 5º) 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 Mauro Antonio Moreno 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 26 de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00263/2010.- Congratulação com o estimado casal Sr. Antônio Luiz 
Ambrosini, o Leonato, e Sra. Milza Maria Galvani Ambrosini, pelas comemorações de Bodas 
de Ouro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 
00264/2010.- Requer a realização de uma sessão solene em celebração aos 60 anos da Rádio 
Clube de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 



VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00265/2010.- Requer a realização de uma sessão solene em homenagem a 
Banda Lira e Dia do Músico. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 
de Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00266/2010.- 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 não ampliação da UBS Henrique Maciel, no 
bairro Figueiredo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de 
Outubro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00267/2010.- Requer oficiar o Sr. Prefeito para que o mesmo determine os 
departamentos competentes que fiscalizem as ações da empresa Chamflora em Eleutério. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 
00269/2010.- Voto de Congratulação com o diretor de esportes de Itapira Flávio Boretti. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 de Outubro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 
00405/2010.- Sugere implantação de Academias da Terceira Idade em Itapira. 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 7 dias para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 26 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. 


