
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de novembro de 2010. Presidente: 
CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo 
"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 
ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILV A BORGES, 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, L UIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO M ORENO e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE . O Sr. Vice-Presidente em Exercício, invocando a proteção de Deus 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO 
EXPEDIENTE . Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite senhores vereadores que compõem a 
Mesa Diretora, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa, 
internautas. Primeiramente venho a esta tribuna com muita satisfação em dizer que finalmente 
elegemos a primeira mulher para a presidência da República de nosso país. A candidata eleita 
faz parte de meu partido, ou seja, a mesma é integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Então, gostaria de dizer que hoje estou extremamente feliz com o resultado das eleições e com 
o povo brasileiro, pois a nossa nação reconheceu o trabalho que o presidente Lula fez em 
nosso país. O resultado foi confirmado e comprovado pelas urnas. Venho a esta tribuna 
também, senhores, colocar a minha indignação do que aconteceu na semana passada nesta 
Casa de Leis. Ser oposição é mais do que legítimo. Possuir posicionamentos contrários é mais 
do que legítimo. Fazer manifestações nesta Casa é mais do que legítimo. O que não é legítimo 
é mentir para a população. Isso não é legítimo. Acredito que seria agir de má fé, porque 
estamos presentes nesta Casa somente pelo fato de que fomos eleitos porque as pessoas 
acreditaram nas nossas propostas e projetos. Gostaria de abrir um parêntese, pois 
normalmente não costumo falar quando a pessoa não está presente neste recinto, mas acredito 
que essa pessoa não está presente somente pelo fato de que deve estar morrendo de vergonha 
do que fez. Se é que a pessoa possui vergonha. O papel que o vereador Carlos Sartori, que 
hoje assumiu esta presidência, e o vereador Cleber Borges fizeram na semana passada foi de 
má fé. Foi enganar o povo de Itapira. Por que fizeram isso? Porque criaram um problema que 
não existe, sendo que os jornais de nossa cidade publicaram a exaustão, mas tiveram que 
trazer os pais e alunos imbuídos da boa fé para que eles tivessem palco para a má fé. Isso aqui 
não é palco e sim um fato sério. Devemos discutir. Falem o que está errado porque nada está 
100% certo. Isso deve ser feito com boa fé e não com má fé. No momento em que estava 
entregando o registro do terreno para as pessoas, o vereador que hoje preside essa Mesa 
Diretora falou o seguinte: “Está errado.” Eu disse aos pais fora das dependências da Câmara, 
pois dentro desta Casa a coisa tomou uma proporção que lamentavelmente o presidente, que 
não está presente no momento, não soube conduzir os trabalhos. Eu disse aos pais para se 
deslocarem até ao Katsumi, sendo que caso alguma coisa estivesse errada poderiam ligar em 
meu celular. Disponibilizei o meu celular a todos. Porém, caso estivesse correta também 
poderiam ligar em meu celular. Fiquei sabendo que o vereador Carlinhos, que hoje preside a 
Mesa Diretora, foi no dia seguinte com alguns pais e mães no Katsumi. O Katsumi disse ao 
nobre vereador que tudo estava corretíssimo. O jornal Cidade publicou que conversaram com 
o pessoal do SESI. É exatamente aquilo que expliquei, pois quando se trata da administração 
pública não podemos resolver os fatos do modo que queremos. Existe um trâmite correto para 
seguir. Tudo estava correndo na mais perfeita normalidade. O jornal Tribuna também entrou 
em contato com o pessoal do SESI e publicou da mesma forma. Segundo a pessoa 
responsável pelo SESI tudo estava transcorrendo na mais perfeita normalidade. Vamos ao 



embate político? Vamos, pois é legítimo. Vamos discutir propostas? Vamos, pois é legítimo. 
Vamos dizer que somos contra e favoráveis a outros fatores? Sim, mas não devemos enganar 
o povo porque o nosso povo não merece ser enganado. Eles mesmos solicitaram adiamento ao 
projeto. Acredito que chegarão notícias mais alvissareiras em relação ao SESI. Itapira 
possuirá um projeto inédito do SESI. Os senhores ainda constatarão que vamos possuir esse 
projeto inédito. A situação não ficará somente na questão da escola, sendo que já é uma 
grande maravilha. Acredito que vamos ganhar ainda mais. Então, senhores, usar a boa fé do 
povo e dos estudantes para vir aqui e dizer que o prefeito é incompetente e que nada está 
certo, me perdoem, pois em minha opinião isso se chama politicalha. Política é coisa séria. É 
por esse tipo de atitude que futuramente poderemos cair em uma vala comum. Desse modo, 
todos dizem que político não presta e mente para a população. Somente posso chegar a uma 
conclusão porque o senhor Cleber Borges não deixou que votássemos nada nesta Casa. A 
única conclusão que posso chegar é que ele deveria possuir algum compromisso particular, 
pois necessitaria ausentar-se desta Casa rapidamente. O particular não pode sobrepor ao 
público quando estamos desempenhando uma função pública. Estamos nesta Casa 
desempenhando uma função pública. Se tivermos que ficar presentes nesta Casa, como muitas 
vezes no passado, acredito que devemos ficar. Muitas pessoas foram favoráveis como contra 
em relação as nossas opiniões, mas tudo estava dentro do respeito. Não o que fizeram desta 
Câmara Municipal no passado. Acredito que foram induzidos ao erro. Foram induzidos pelos 
vereadores Carlos Sartori e Cleber Borges. Lamento que o presidente desta Casa não tenha 
conseguido tomar o prumo da situação e ter colocado esta Casa no patamar que ela merece. 
Lamentavelmente o senhor Cleber Borges disse que não votaria nenhum projeto por interesse 
particular de sua pessoa. Como estou nesta Casa, acredito que devo discutir, debater e votar 
favoravelmente ou contra. Isso seria legítimo. Somente não existe oposição quando vivemos 
uma ditadura. Vivi a ditadura militar e dessa não guardo a menor saudade. Espero que nunca 
mais aconteça esse tipo de situação em nosso país. Acredito que esse tipo de fato nunca mais 
vai acontecer, pois não há mais espaço para esse tipo de ato. Possuímos uma democracia 
firme. Democracia firme é você falar, outro ouvir e depois caso haja algum tipo de 
manifestação, tudo bem. Impedir as pessoas de falar, acredito que é lamentável. Foi isso o que 
aconteceu, pois fomos impedidos de falar. Assim que falávamos, éramos conclamados por 
esse dois vereadores que citei. Tanto os pais como os alunos não permitiam que nós 
usássemos a palavra. Lamentável o que ocorreu nesta Casa na semana passada. Isso deve 
servir como exemplo porque a mentira possui perna curta. Todo mundo ficou com cara de 
paisagem e nuvem quando constataram que tudo estava transcorrendo na maior tranqüilidade. 
Os jornais disponibilizaram a cobertura necessária, aberta e independente. Enfim, acredito que 
a imprensa correu atrás para constatar o que realmente estava acontecendo. A imprensa 
publicou exatamente os fatos que estavam ocorrendo. É um sinal bom de o vereador não ter 
vindo a sessão de hoje. Acredito que seria um sinal de o nobre vereador possuir vergonha. 
Nem tudo está perdido. Então, seriam esses fatos que não poderia aceitar. Nunca aceitarei 
mentira, enganação e má fé. Caso dependesse de alguma coisa em minha vida a troco de 
mentira, podem contar que nunca aceitaria, pois não me presta esse tipo de papel. Podem falar 
o que quiserem de minha pessoa, pois cada cidadão possui seus direitos. Não devemos agir de 
má fé com a nossa população. Como o vereador Cleber Borges não conseguiu aquilo que ele 
prometeu para a população, o mesmo cria factóides para ver se impulsiona em direção a 
mídia. A mídia deve colocar o que está acontecendo definitivamente. O parlamentar, como 
ninguém, pode se valer de posturas lamentáveis, como igualmente ocorreu na semana passada 
nesta Casa, para aparecer na mídia. O parlamentar deve fazer seu papel, sendo que ir ou não a 
mídia será uma conseqüência e não nessa situação que ocorreu nesta Casa de forma 



extremamente lamentável. Vim a esta tribuna para deixar o meu repúdio ao ocorrido na 
semana passada e a minha felicidade de a nossa presidente ser eleita. Muita obrigada.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite a 
todos. Primeiramente gostaria de falar sobre um assunto que faz referência aos agentes de 
saúde. Muitos deles estão há 10 anos prestando serviços ao município, sendo que uma 
determinada lei seria elaborada para adequá-los ao quadro de funcionários do município. 
Desde o ano passado isso não aconteceu. Eles estão recorrendo a esta Casa solicitando para 
que seja feita a referida lei. Desse modo as funcionárias públicas terão seus direitos 
garantidos. Pesquisei uma lei do município de Mogi Guaçu, onde autoriza a admissão dos 
agentes comunitários de saúde que foram contratados anteriormente a emenda constitucional 
de nº 51/2006 pelo Centro de Ação Social de Mogi Guaçu e dá outras providências. Baseado 
nessa lei, acredito que os direitos das agentes estão assegurados. Nada mais justo que como 
vereadores possamos cobrar do Executivo alguma providência relacionada a situação das 
agentes de saúde. São pessoas que trabalham muito, onde estão presentes desde quando o 
programa foi criado. As agentes de saúde aguardam uma decisão, pois caso haja algum 
concurso público, as mesmas perderão o direito adquirido. Caso nada seja feito, acredito que 
essas pessoas dedicadas ao trabalho necessitarão concorrer com outras pessoas no concurso 
público ou deixar de exercer o cargo. Houve uma reunião baseada nesse assunto no ano 
passado, sendo que foi dito que seria tomada algum tipo de providência em relação a situação 
das agentes de saúde. Os vereadores e o Sindicato estavam presentes na reunião. Na referida 
reunião foi alegado que a lei seria elaborada, pois algumas cidades vizinhas optaram em criar 
a lei que beneficia os agentes de saúde. Deixo o meu apelo para que elaborem a referida lei 
beneficiando as pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho. Outro assunto que gostaria de 
dizer faz referência à matrícula do imóvel do SESI. Estive presente no cartório do Katsumi 
acompanhando os pais de alunos. Constatei que a matrícula compõe uma área de 23.000 
metros. A área que o SESI necessita é de 25.000 metros. O Katsumi mostrou para as mães 
abrindo o mapa na mesa. O formato do terreno que falta para compor a área parece um bico. 
Então, acredito que não há motivo para mentir ou enganar alguém. O Katsumi disse que os 
bens do município passarão para bens dominicais, onde anteriormente foi doada a escola do 
SESI. A área não compõe a metragem que escola necessita para ser construída. Então, a 
matrícula possui 23.000 metros, sendo que a área que o SESI necessita é de 25.000 metros. 
Estive presente, juntamente com as mães, no cartório do Katsumi. Acredito que queremos 
esclarecer aquilo que deve ser esclarecido. Quanto às reivindicações que elaboramos no 
sentido da ampliação da UBS situada na Vila de Figueiredo, seria somente pelo fato de que o 
espaço não é suficiente para atender a população. Haja vista que a UBS atende os bairros da 
Penha do Rio do Peixe, Figueiredo, Jardim Galego e Achiles Galdi. A demanda é maior do 
que o espaço possa suportar. É necessária a contratação de mais médicos, pois as pessoas 
necessitam se dirigir ao posto de saúde por volta de 04:00 da manhã para assegurar uma vaga. 
Não é justo, pois as pessoas necessitam da consulta médica. Acredito que deve haver mais 
profissionais da área de saúde para atender a população. Acredito que o posto de saúde possui 
condições favoráveis para ser ampliado e disponibilizar um atendimento melhor aos pacientes 
que estão em pleno uso e gozo de seus direitos. Somos pagadores de impostos. Então, acredito 
que possuímos nossos direitos. Outro assunto é relacionado a questão do CAIS. Atualmente o 
CAIS ocupa o antigo prédio do Pronto Socorro Municipal. Muitas pessoas idosas que 
necessitam do atendimento especializado se dirigem ao CAIS por volta de 05:00 da manhã 
para conseguir alguma vaga de encaixe. O CAIS somente abre suas portas por volta das 07:00 
da manhã. Muitas pessoas ficam sem sanitários. São pessoas idosas e com muitos problemas 
de saúde. Acredito que deve haver banheiro público ou a adequação do CAIS para atender as 



necessidades dos cidadãos. O cidadão não deve sair correndo as pressas para utilizar o 
sanitário situado na praça. Devemos nos preocupar em prestar um serviço de qualidade, 
principalmente em relação aos banheiros públicos. Em relação a uma reivindicação antiga de 
minha autoria que fez referência a situação das antenas situadas no bairro de Eleutério, 
demorou cerca de onze meses para o problema ser sanado. Depois de muita cobrança o 
problema foi sanado. Graças ao nosso empenho as televisões estão recebendo sinal de 
qualidade. Poucas pessoas possuem antena parabólica. Depois de uma longa batalha, acredito 
que o bem venceu o mal. É direito das pessoas receberem sinal de qualidade. Nada mais justo 
buscarmos e batalharmos pelos direitos dos cidadãos. Outro assunto que gostaria de frisar 
seria relacionado a questão das calçadas. Muitas calçadas estão em péssimas condições. Os 
idosos estão com muitas dificuldades em transitar pelas calçadas. O setor responsável da 
Prefeitura Municipal deve fiscalizar e por em prática os serviços. Os proprietários devem ser 
notificados para realizar melhorias nas calçadas. A Prefeitura Municipal poderia realizar as 
melhorias e aplicar o que determina o código de posturas. Várias pessoas se acidentaram. 
Muitas delas foram socorridas no Hospital Municipal. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor 
presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Não 
gostaria de polemizar o assunto relacionado a questão do SESI, mas acredito que foi muito 
importante a presença dos pais e alunos da referida escola nas dependências desta Casa. Após 
vários projetos enviados a esta Casa desde 2.008, acredito que perdemos muito tempo, pois a 
escola poderia estar em pleno funcionamento. A construção da escola somente foi agilizada 
diante da pressão popular. Fui aos dois cartórios de nosso município e constatei que o terreno 
está sob domínio público, sendo que o terreno deve ser passado para domínio dominical. Para 
isso ocorrer basta algumas assinaturas. A assinatura foi feita após o imbróglio ocorrido nesta 
Casa na semana passada. Então, somente foi agilizado o processo diante da pressão dos pais 
nesta Casa de Leis. Corríamos o risco de perder essa importante obra que será realizada em 
nosso município. Fui ao cartório e verifiquei que somente foi assinado pelo senhor prefeito 
nessa semana. Na quinta-feira o processo foi repassado ao jurídico e encaminhado ao 
município de São Paulo. Somente encaminharam o processo a sede da FIESP na quinta-feira. 
Caso não acontecesse a manifestação popular, acredito que o processo estaria parado e sendo 
empurrado com a barriga. Não estou querendo criar polêmica em relação ao ocorrido na 
semana passada nas dependências desta Casa. Foi muito importante a presença dos pais nesta 
Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: Fui citado pela 
nobre vereadora anteriormente e fiquei sabendo desse fato somente agora. Gostaria de 
esclarecer a toda população que não estava presente nesse recinto por motivos particulares. 
Estou aqui para representar a população. Fui eleito como vereador para representar o povo. 
Fui procurado pelos professores, pais e alunos do SESI para trazer o tema a debate. 
Trouxemos o tema a debate. Acredito que isso seria importante. Em minha opinião, foi o 
maior exemplo de cidadania visto na cidade de Itapira. Então, gostaria de dizer aos senhores 
que devido a essa manifestação dos pais, alunos e vereadores para que o tema viesse a debate 
nesta Casa, no mesmo dia o prefeito foi correr atrás da situação. No dia seguinte toda a 
documentação estava sendo adiantada. Algumas pessoas tiraram fotos com o pessoal no 
município de São Paulo. Tudo isso graças a manifestação popular. Acredito que é 
extremamente válida e legítima. Como vereadores integrantes da oposição apenas fomos 
instrumentos para que a manifestação viesse à tona. É fato, pois cinco projetos de lei vieram a 
esta Casa erroneamente. Não gostaria de entrar no mérito da questão, pois o importante é que 
providências foram tomadas. Acredito que fizemos a nossa parte e não vamos perder o SESI. 
Estamos nesta Casa para trazer o tema a debate. A imprensa, de forma extremamente correta, 



constatou a manifestação e trouxe os fatos a tona. Graças a imprensa e aos vereadores a 
situação está caminhando de forma rápida. Acredito que o processo foi agilizado, sendo que 
Itapira não corre mais o risco de perder esse benefício. Muito obrigado... Continuando o 
orador:  O importante para o município de Itapira é que a obra será realizada. Infelizmente 
com dois anos de atraso a referida escola poderia estar em pleno funcionamento. Infelizmente 
perdemos dois anos. Atrasou-se o trâmite do processo por vários motivos internos da 
Prefeitura Municipal, mas o importante é que conseguimos a referida obra. Caso tudo ocorra 
bem, acredito que somente em 2012 a obra será concluída. Não importa se foi o prefeito ou o 
governador do Estado responsáveis em alcançar esse benefício. O mais importante é que 
conseguimos. Fizemos parte desse processo. Saiu a aprovação e os trâmites legais correrão 
normalmente. Acredito que em breve a construção será iniciada. Elaborei uma indicação que 
faz referência à academia da terceira idade. Essa matéria está parada há algum tempo nesta 
Casa. A matéria representará uma oportunidade de uma ação política em nível de instituição 
em relação às doenças crônicas. Sabemos que possuímos muitos idosos em nosso município. 
A falta da prática regular de exercícios traz vários problemas cardiovasculares. A atividade 
física auxiliará na redução da mortalidade devido ao sedentarismo. A implantação da 
academia seria um empenho para melhorar a qualidade de vida dentro de nosso município. 
Acredito que incentivará muito a prática de atividade física e inclusão social. Apesar de se 
intitular academia da terceira idade, é lógico que todos terão acesso. Possuímos vários 
exemplos em nossa região como o município de Campinas, Piracicaba, Maringá, dentre 
outros. Desloquei-me a essas cidades e constatei que a academia trás muitos resultados 
positivos. São vários equipamentos destinados a prática de exercícios físicos. Os 
equipamentos colaboram para o desenvolvimento da musculatura e do aumento da capacidade 
aeróbica... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  É fantástica a idéia. 
Você sabe qual seria o custo desse investimento?... Continuando o orador: Possuo todo 
orçamento elaborado, onde entregarei juntamente com a matéria. Várias secretarias de nosso 
município poderiam participar. Inclusive, acredito que com a elaboração de um programa 
conseguiríamos avaliar os resultados e o envolvimento da comunidade. Inicialmente o projeto 
seria interessante a ser executado em nível da Praça Juca Mulato. Futuramente o projeto 
poderia ser expandido a outros bairros de nossa cidade. Acredito que combaterá o 
sedentarismo e reduzirá os riscos de diabete, obesidade e doenças cardíacas. O custo é 
relativamente pequeno. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para 
fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita 
ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita do 
primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) 
Projeto de Lei nº. 00143/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício 
Financeiro de 2011. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos solicita ao Sr. Vice-Presidente em Exercício para que disponibilize cópia da matéria a 
todos os vereadores da Casa. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Projeto de Lei nº. 00144/2010.- Em que o Sr. Carlos 
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui no 
Município de Itapira o banco de Remédio. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Projeto de Lei nº. 00145/2010.- Em que 



o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Institui o Estudante Voluntário no âmbito da rede pública de ensino e dá outra 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 4º) Projeto de Lei nº. 00146/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza alienação de lotes do 
Loteamentos Istor Luppi e Antonio Monfredini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 00147/2010.- Em que 
o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 450.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Projeto 
de Lei nº. 00148/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 102.000,00 no SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. - Não havendo mais Projetos Lei à leitura dos Pareceres. 7º) 
PARECER nº. 206/2010.- Ao Projeto de Lei nº 133/2010. 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 133/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Atribui 
responsabilidade à SNJC - Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania", após minuciosos 
estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de 
natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem 
do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente 
passa de imediato aos Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente 
as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 
8º) Requerimento nº. 00274/2010.- Congratulação com o estimado casal Sra. Mirian 
Ramonda Cavenaghi e Sr. Hortêncio Cavenaghi, pelas comemorações de 60 anos de 
casamento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Requerimento nº. 00275/2010.- Oficiar 
ao Governo do Estado para que estenda a obra de pavimentação da estrada do Rio Manso até 
a ponte do Rio do Peixe. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Requerimento nº. 00276/2010.- 
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 que 
especifica da diretoria do SAAE. Autoria. Cleber Borges. 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 03 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) 



Requerimento nº. 00277/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre o motivo de ainda não ter enviado a Eleutério um 
faxineira à UBS do bairro, e por qual motivo não vem havendo a varrição das vias públicas de 
maneira periódica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento nº. 
00278/2010.- Voto de Congratulação com o Presidente da Assembléia Legislativa de São 
Paulo, Dr. José Antônio Barros Munhoz, pelo transcurso de seu sexagésimo sexto aniversário 
de nascimento. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 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 03 de Novembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento nº. 
00279/2010.- Oficiar à Intervias, solicitando a implantação de duas lombadas na SP-352, no 
trecho do trevo que dá acesso ao bairro Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 14º) Indicação nº. 00395/2010.- Sugere construção de banheiros, masculino e 
feminino nas dependências do CAIS. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Indicação nº. 
00406/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a instalação de 
pontos de iluminação na Quadra de Eleutério Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Indicação nº. 
00407/2010.- Sugere execução de serviço de limpeza às margens do ribeirão que corta 
Eleutério, no trecho da rua Elias Moysés. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Indicação nº. 
00408/2010.- Sugere recolocação de pedras portuguesas na calçada lateral do Fórum 
Municipal, na Rua Duque de Caxias. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Indicação nº. 
00409/2010.- Sugere denominação de João Tenório a um logradouro público municipal. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 19º) Indicação nº. 00410/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar 
medida para disciplinar o estacionamento de veículos na área central do município durante a 
época natalina. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 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 03 de Novembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Indicação nº. 
00411/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Santa Terezinha, próximo à 
SP 352. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Indicação nº. 00412/2010.- Sugere obra 
de conserto em ponte de madeira existente na Avenida João Brandão Jr. Autoria. Luis 



Henrique Ferrarini. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “A localidade está em uma situação muito precária. Algum morador ou 
criança corre o risco de se machucar. O pedido foi elaborado pelos moradores do Jardim 
Camburiú. Acredito que o trâmite da matéria deveria ser acelerado. Muito obrigado. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) 
Indicação nº. 00413/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Avenida Dr. Décio 
Queiroz Telles, no Jardim Guarujá. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Indicação nº. 
00414/2010.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de entulho e lixo na Rua Arthur 
Bernardes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Indicação nº. 00415/2010.- Sugere a 
compra de material para o jogo Quimbol para uso da terceira idade. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) 
Indicação nº. 00416/2010.- Sugere realização de pintura de solo em local que especifica. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 26º) Indicação nº. 00417/2010.- Sugere execução de limpeza e 
recolhimento de entulho e lixo em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 27º) Indicação nº. 00418/2010.- Sugere execução de limpeza em terreno na rua 
Sebastião Jader Sarkis, bairro Humberto Carlos Passarella Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) 
Indicação nº. 00419/2010.- Sugere gestões junto a CPFL objetivando instalação de um poste 
de iluminação na rotatória da Rua Santa Terezinha. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) 
Indicação nº. 00420/2010.- Sugere que a administração tome as medidas necessárias 
objetivando a abertura de concurso público para admissão de professores de espanhol na rede 
pública. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 30º) Indicação nº. 00421/2010.- Sugere à 
Prefeitura que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, implante programas nas 
escolas com objetivo de combater e precaver o Bullying. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao 1º Secretário para que 
proceda a leitura dos Ofícios: 31º) Ministério da Saúde Nº Ref. 514570/MS/SE/FNS.- 
Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 
9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 2.461.808,72. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 



Exercício. 32º) Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Amparo: Convite para 
a assinatura do Protocolo de Intenções para instituição do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 33º) Centro Paula Souza; ETEC “João Maria Stevanatto”: 
Convite para a realização da 2ª Feira Tecnológica, a realizar-se nos dias 05 e 06 de 
Novembro, iniciando no dia cinco às 19:00 horas e no dia 06 às 9:00, à Rua Benedita Leme 
Ramos, Nº 77, Bairro Vila Izaura. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 34º) 
Instituto Bairral: Resposta ao ofício nº 423/2010, de 10/09/2010, de autoria do Vereador 
Carlos Alberto Sartori, acolhido pela Câmara Municipal de Itapira na sessão ordinária do dia 
24/08/2010. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 35º) Delegacia Seccional de 
Polícia “Doutor Fernando Peres Ragil”: Agradecimentos em resposta ao ofício nº 
415/2010, datado de 10/09/2010, pela homenagem exarada no Requerimento 184/2010. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 36º) Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo; Deputada Haifa Madi: Manifestação de congratulação a população 
de Itapira devido ao aniversário da cidade que transcorreu no dia 24 de outubro. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 37º) Secretaria de Cultura e 
Turismo do Município de Itapira:  Manifestação de congratulação devido ao transcorrer do 
aniversário da cidade no dia 24 de Outubro. Nesta oportunidade, um exemplar da 1ª Coletânea 
de Textos das 27ª, 28ª e 29ª Semana Juca Mulato, correspondentes às edições de 2008, 2009 e 
2010 da Semana foram anexados ao documento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. 
(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara 
encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de 
Resolução nº 008/2010.- Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias 
da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Resolução 
nº 008/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 006/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 



Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei nº 087/2010. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por 
unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 
Lei nº 087/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Entendi perfeitamente os cálculos do projeto anterior. 
Esse assunto vem se arrastando desde o ano de 2.001. O município não pegou nada. Por esse 
motivo votei favorável. Ficarei atento para cobrar, pois os veículos devem ser comprados para 
uso exclusivo na área da Saúde. Em virtude de ser cobrado, gostaria de dizer que ficarei 
atento. Espero que o prefeito atenda essa situação, pois o projeto é de sua autoria. O prefeito 
teve a humildade de vir a esta Casa e explicar o assunto. O dinheiro simplesmente seria 
destinado ao que o projeto distingue. Então, cabe a nós ficarmos atentos. O nosso trabalho é 
fiscalizar e cobrar.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Gostaria de dizer que votei favorável ao projeto para que o referido impasse 
chegasse ao fim. Fico feliz, dentro das áreas que serão beneficiadas com o dinheiro, em 
constatar que a Segurança também será beneficiada. Sou um vereador que possui uma atuação 
forte na área da Segurança. Fico feliz em constatar que o prefeito destinará uma parte da verba 
a nossa Guarda Municipal.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em primeira Discussão 
o Projeto de Lei nº 133/2010 e Emenda Modificativa nº 01/2010. Atribui responsabilidade 
à SNJC - Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania. Autor. Prefeito Municipal. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SILV A BORGES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori. 5º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 00137/2010.- Dispõe sobre as áreas especiais de 
estacionamento de veículos. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 137/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 
01/2010. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 02/2010. Aprovado por unanimidade. A 
seguir, o Sr. Vice-Presidente coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2010. 
Rejeitado menos 3 votos dos vereadores senhores Antonio Orcini, Cleber João da Silva 
Borges e Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 137/2010 E AS EMENDAS ADITIVAS Nº 01/2010 E 
02/2010. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice Presidente em Exercício. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei nº 139/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo 
de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 



Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 139/2010. Aprovado em segunda 
votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 141/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à 
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 
votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado 
pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 141/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Alguns integrantes da ordem para-maçônica estão presentes no 
plenário. Gostaria de saber a possibilidade de tirar uma foto para ficar registrado esse 
importante dia nos anais desta Casa de Leis. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de parabenizar os 
componentes da ordem DeMolay. Acredito que é uma organização filosófica e fraternal da 
qual o meu irmão Wiliam Borges fez parte. Tenho certeza que a formação do caráter de meu 
irmão foi devida a essa organização. Atualmente o meu irmão é uma pessoa maravilhosa. 
Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que realizam de forma bem discreta. Gostaria de 
congratular-me com o Sr. Daniel Olimpio que elabora um excelente trabalho diante dos 
garotos. Você sempre foi citado em minha residência como o Sr. Tio Daniel. Gostaria de 
agradecê-lo publicamente. Muito obrigado. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Gostaria de parabenizar os integrantes da ordem 
DeMolay. Gostaria que permanecessem até o término da sessão para tirarmos uma foto. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00242/2010.- Requer oficiar as entidades assistenciais de Itapira para que 
as mesmas informem o motivo do não comparecimento para a participação do processo 
licitatório da Área Azul. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, 
a vereadora autora solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. 
DESPACHO: RETIRADA PELA AUTORA.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Requerimento nº. 263/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Requerimento nº. 264/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 



Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento 
nº. 265/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento 
nº. 266/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 267/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 14º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Senhor presidente, imprensa, nobres colegas, boa noite. Elaborei esse 
requerimento destinado ao diretor. Há cerca de um ano o novo diretor mudou os trabalhos da 
Secretaria de Esportes. Atualmente possuímos dois campos iluminados, todas as quadras 
reformadas, os níveis dos campeonatos melhoraram muito, sendo que todas as modalidades 
estão recebendo apoio. O diretor implantou nas quadras vários professores específicos para 
desenvolverem trabalhos com as crianças. Posso afirmar que esse tipo de trabalho iniciou-se 
com sua pessoa. Então, por esse motivo elaborei a referida homenagem destinada à pessoa do 
Sr. Flávio Boretti. Realmente é uma pessoa que mostrou muito serviço a população 
itapirense... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  Gostaria de 
parabenizar vossa excelência, pois realmente o nosso diretor Flávio Boretti está 
desenvolvendo um excelente trabalho. Além disso, o mesmo manteve o nosso município na 
elite dos jogos regionais. Realmente, nobre vereador, você está de parabéns em elaborar esse 
requerimento... Continuando o orador: Acredito que o pessoal que atua no esporte voltou a 
sorrir. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº. 269/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) Em única discussão o Requerimento nº 00276/2010.- 
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 que 
especifica da diretoria do SAAE. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MARIO DA FONSECA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00277/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 



Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre o motivo de ainda não ter enviado a Eleutério um 
faxineira à UBS do bairro, e por qual motivo não vem havendo a varrição das vias públicas de 
maneira periódica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MARIO DA FONSECA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00278/2010.- Voto de Congratulação com o Presidente da Assembléia 
Legislativa de São Paulo, Dr. José Antônio Barros Munhoz, pelo transcurso de seu 
sexagésimo sexto aniversário de nascimento. Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00149/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito que realize estudos junto ao departamento competente com objetivo de 
implantar um pólo turístico na represa entre Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para 
melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 19º) 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, 
a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade 
para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: 
ADIADA PARA 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Em única discussão a Indicação 
nº 00405/2010.- Sugere implantação de Academias da Terceira Idade em Itapira. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 405/2010. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) Em única discussão a Indicação nº 00410/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar 
medida para disciplinar o estacionamento de veículos na área central do município durante a 
época natalina. Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Em única 
discussão a Indicação nº 00417/2010.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de 
entulho e lixo em local que especifica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 23º) Em única discussão a Indicação nº 00421/2010.- Sugere 
à Prefeitura que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, implante programas 
nas escolas com objetivo de combater e precaver o Bullying. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 421/2010. Aprovada por unanimidade. 
A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Gostaria de 
solicitar a vossa excelência para participar da reunião do Conseg. Desse modo vossa 
excelência disponibilizaria essas informações a nós. A reunião é realizada na última 
quinta-feira de cada mês na sede da Associação Comercial. Muito obrigado.” DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Novembro 



de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os 
pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 
matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Vice-Presidente em Exercício agradece a Deus, 
as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do público 
que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA 
CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


