
ATA DA 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 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, funcionários 
desta Casa, imprensa e público presente. Venho a esta tribuna para dizer que há um ditado que 
diz o seguinte: “Uma mentira dita muitas vezes, conseqüentemente as pessoas acabam 
compreendendo como uma verdade.” Gostaria de voltar a falar em relação a história do SESI. 
Na semana passada explanei sobre os fatos, sendo que outros vereadores resolveram criar uma 
nuvem de fumaça em relação a história do SESI. O Fato é que a oposição, de forma 
irresponsável, na pessoa do vereador Cleber Borges, incitou e mentiu para os alunos e pais 
integrantes da escola SESI quando afirmou que a referida escola não viria mais a nossa 
cidade. Logo em seguida resolveram criar uma cortina de fumaça afirmando que caso não 
fosse sua intervenção o SESI atrasaria para chegar em nossa cidade. Eles sabem, como eu 
também sei, que foram até ao cartório do Katsumi e constataram que tudo estava certo. Tudo 
estava transcorrendo dentro do calendário previsto pelo SESI. Portanto, dizer que caso não 
fosse sua intervenção a escola do SESI atrasaria, acredito que seria como mudar o discurso de 
que a escola do SESI não viria mais para a nossa cidade, sendo que isso nunca foi ventilado. 
Então, através de uma atitude irresponsável o vereador mentiu para a população de Itapira. 
Gostaria de ser breve. Resolvi, de última hora, ser a primeira oradora inscrita nesta noite para 
os vereadores possuírem o direito de subir a esta tribuna e explicarem os fatos. Os vereadores 
Cleber Borges e Mauro Moreno devem mais uma explicação para o povo de Itapira. Gostaria 
de dizer qual seria a explicação que os nobres vereadores devem à população de Itapira. 
Todos sabem que o projeto da Unimed foi encaminhado a esta Casa. O referido projeto seria 
um acordo para que a Prefeitura Municipal pudesse pegar um dinheiro que estava depositado 
em juízo. Conversei com os vereadores Toninho Orcini e Décio da Rocha Carvalho. Eles me 
disseram que votariam favoráveis ao projeto. Acredito que essa Casa de Leis é um 
parlamento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini: Ninguém é contra o projeto. 
Tínhamos combinado de votarmos o projeto no dia 17 de setembro. No dia 15 resolvemos 
votar o projeto depois das eleições. Ninguém é contra. Em nenhum momento afirmamos que 
alguém pediu ou deixou de pedir em relação ao projeto. Devemos resolver esse impasse. Será 
outra questão se o projeto refletir bem ou não... Continuando a oradora: Acredito que esta 
Casa é um parlamento, onde podemos mudar de opinião. Caso todos tivessem opiniões 
fechadas, acredito que o parlamento não viria ao caso. O parlamento é para discutirmos e 
chegarmos a uma determinada decisão. O fato de vocês solicitarem adiamento do projeto, 
acredito que seria legítimo. O vereador Cleber Borges veio a esta tribuna e disse que seria 
contra o projeto da Unimed. O nobre vereador disse isso. Tudo bem, Toninho, pois a questão 
não seria essa. A questão é que para a minha surpresa o projeto da Unimed chegou a esta Casa 
e os vereadores votaram favoráveis ao mesmo, sendo que não explicaram o motivo pelo qual 
optaram em serem favoráveis ao projeto. Será que é difícil dizer que são integrantes da 
oposição, mas mesmo assim estão disponibilizando voto de confiança ao prefeito municipal? 



É difícil explicar? Acredito que ser oposição é reconhecer os erros e dizer que estavam 
equivocados. Isso não foi feito. Ficou mal explicado para a população de nossa cidade. Por 
esse motivo fiz questão de vir a esta tribuna e dizer para os vereadores explicarem a situação. 
Ficaram segurando o projeto por muito tempo, sendo que no fim o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. É bom para a população, mas continuo a não entender o motivo pelo qual o 
referido projeto acabou ficando por tanto tempo tramitando nesta Casa. Podem falar sobre 
minha pessoa. Possuo muita paciência para esperar a sessão seguinte e continuar falando em 
relação daquilo que entendo que devo pronunciar. A população deve se atentar a esses fatos. 
Gostaria de dizer que chegou um projeto a esta Casa que faz referência a um crédito para o 
pagamento da dívida da EMUHI. Dentre essas dívidas, o pagamento dos ex-funcionários 
também está vinculado ao projeto. Da mesma forma, espero que esta Casa tenha uma atitude 
republicana e não faça como fizeram em relação ao projeto da Unimed. Devemos retirar o 
personalismo e acatar a atitude republicana, trabalhando favoravelmente para a população de 
Itapira. O projeto relacionado ao Hotel Fazenda é muito importante. Por favor, senhores 
vereadores, gostaria que vocês não segurassem o referido projeto. Devemos votar contra ou a 
favor, mas os fatos devem caminhar normalmente nesta Casa. Espero uma atitude republicana 
nesta Casa. O projeto relacionado ao Hotel Fazenda não deve possuir o mesmo vagar do 
projeto da Unimed. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhor presidente, membros da 
Mesa, internautas, ouvintes da Rádio Clube, público presente, imprensa escrita e falada. Volto 
a falar em relação às agentes de saúde. As agentes de saúde são pessoas dignas e 
trabalhadoras, onde sempre estão visitando as pessoas para constatarem as necessidades 
daqueles que padecem com certas moléstias e doenças. As referidas profissionais de saúde 
necessitam de seus direitos líquidos e certos. As agentes de saúde estão prestes a realizarem 
concurso público do qual não seria justo. Muitas delas ingressaram na Prefeitura Municipal há 
mais de dez anos. Existe a emenda constitucional 51/2006 alegando que fica dispensado um 
novo processo seletivo, pois as agentes já passaram por um processo de seleção quando 
ingressaram como agentes de saúde. A Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu absolveu as 
agentes de saúde como funcionárias estatutárias. São pessoas trabalhadoras e dedicadas ao 
serviço, sendo que estão prestes a ficarem desempregadas. Não seria correto e justo. Acredito 
que o líder da bancada de situação deve levar essas informações ao prefeito. Em agosto desse 
mesmo ano foi elaborada uma indicação nesse sentido, sendo que até o presente momento não 
obtivemos nenhum tipo de resposta por parte do Executivo. A indicação solicita providências 
a favor das agentes de saúde. Devemos continuar defendendo as agentes de saúde, pois são 
pessoas que merecem o direito líquido e certo. Os vereadores estão nesta Casa para defender 
os direitos e interesses da população e da cidade. Estive conversando com duas pessoas que 
possuíam cirurgia de catarata marcada. Essas pessoas passaram por muitos exames, mas a 
referida cirurgia simplesmente foi demarcada, sendo que o médico responsável alegou que a 
nova cirurgia seria marcada para o ano subseqüente. Os pacientes se preparam e passaram por 
diversos exames. São pessoas que não possuem condições financeiras para realizar a cirurgia 
através da rede de saúde privada. O Hospital Municipal foi construído para atender a 
população. Acredito que certas situações devem ser revistas, pois há inúmeras reclamações 
relacionadas ao desmarque de muitas cirurgias. Não podemos deixar que situações como essas 
aconteçam. A Saúde é primordial para qualquer cidadão. Devemos trabalhar para que o 
cidadão obtenha seus direitos. O cidadão paga seus impostos e contribui para o 
desenvolvimento do município. Os cidadãos não estão possuindo seus direitos reconhecidos. 
Devemos reivindicar e buscar os direitos das pessoas. Outro assunto que gostaria de dizer é 
relacionado ao concerto realizado pela Banda Lira nas imediações do Clube de Campo Santa 



Fé. Acredito que foi um lindo espetáculo. Foi um grande concerto, onde teve a participação de 
bandas que integram a nossa cidade. O espetáculo foi muito importante para a nossa cultura. 
Gostaria de enviar um abraço, através da Rádio Clube, para a Sra. Carmem Ruette de 
Oliveira, pois a mesma aniversariou no último dia sete desse mês. É uma empresária de 
personalidade ímpar em nosso município. Também gostaria de parabenizar a Sra. Luci Victor 
dos Santos. A Sra. Luci foi professora, onde trabalhou em diversas escolas de nossa cidade. A 
mesma completou 90 anos de vida. Acredito que seria um exemplo de nossa cidade. São 
pessoas que colaboraram para o desenvolvimento de nossa cidade. Estive presente nas 
imediações do Hospital Municipal, onde constatei que muitos quartos fazem muito calor 
nessa época de ano. Não há ventiladores nos quartos, sendo que nos corredores não existe 
nenhum tipo de bebedouro de água. As copeiras passam por uma situação desconfortável, pois 
não há água gelada para servir as pessoas que estão internadas. Os pacientes reivindicam essa 
situação. Durante a tarde o sol bate diretamente no Hospital Municipal. Elaborei uma 
indicação no ano passado, da qual não obtive nenhuma resposta. Desse modo elaborei um 
requerimento. Acredito que sempre devemos pleitear e buscar o conforto destinado aos 
doentes, pois os mesmos se encontram em uma situação difícil. Em relação a pavimentação 
asfáltica que está sendo realizada em nossa cidade, acredito que inúmeras ruas já foram 
beneficiadas. Graças aos vereadores da oposição, acredito que os recursos foram enviados a 
nossa cidade. A população receberá condições ideais para trafegar em condições dignas pelas 
ruas de nossa cidade. Gostaria de voltar a frisar que a Rua Martinho Lutero possui um buraco 
enorme. A referida rua não faz parte da pavimentação que está sendo feita pelo governo do 
Estado. Portanto, acredito que a Prefeitura Municipal deve tomar alguma providência. Outro 
assunto seria relacionado a posse do deputado Barros Munhoz como governador do Estado de 
São Paulo. Para nós é uma satisfação muito grande possuirmos um itapirense como 
governador do Estado de São Paulo. Acredito que muitos benefícios serão disponibilizados a 
nossa cidade. Como vereadores estaremos reivindicando muitas situações que sejam 
favoráveis a população de Itapira. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite senhor 
presidente, membros da Mesa, público presente, imprensa escrita e falada, senhores 
vereadores. Não vim a esta tribuna para esclarecer algum fato, mas como fui citado gostaria 
de deixar bem claro que é notório que a nobre vereadora Sônia possui alguma coisa contra a 
minha pessoa. Não sei o que seria. Quando voto contra ou favorável em relação a alguma 
situação, a mesma sempre me critica. Acredito que hoje chegamos ao cúmulo da mentira. Ela 
disse que minha pessoa seria contra o projeto relacionado a Unimed. Jamais declamei-me que 
seria contra o projeto da Unimed. Seguramos o projeto porque é nosso direito solicitar algum 
tipo de prazo. A função do vereador é fiscalizar e constatar o que está acontecendo. O Hélio 
Citrângulo veio a esta Casa de Leis para explicar como seria o projeto e quais seriam os 
cálculos. Solicitei ajuda da assessoria jurídica para explicar os parâmetros do projeto. 
Estudamos o projeto economicamente, sendo que consegui acesso aos autos. O projeto foi 
estudado detalhadamente. Gostaria de deixar bem claro a população de nossa cidade que 
jamais declamei-me contra o projeto relacionado a Unimed. Caso algum dia afirmei que seria 
contra ao projeto através dessa tribuna, acredito que está transcrito nas atas. Gostaria que a 
nobre vereadora provasse essa situação, mas independente de provas gostaria de esclarecer 
aos meus eleitores que jamais fui contra o projeto. Na verdade somente requisitamos maior 
prazo para conseguirmos mais dinheiro destinado ao nosso município. A resposta é meu voto, 
pois não preciso justificar absolutamente nada para a nobre vereadora e sim para a população 
itapirense. Na verdade a nobre vereadora está mentindo. Muitas vezes a nobre vereadora 
somente quer causar polêmica em fatos que não existem. Gostaria de esclarecer a todos que 



jamais entrarei nessa situação. Muitas vezes a nobre vereadora me atacou pessoalmente, 
sendo que nunca acatei pela resposta direcionada a sua pessoa. Gostaria de dizer que 
disponibilizarei respostas a nobre vereadora, pois na verdade não sei o que acontecesse com a 
nobre edil em relação a minha pessoa. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, membros da 
Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, público presente, 
boa noite. Hoje seria um dia de felicidade. Acredito que estou sendo contemplado baseado em 
muitas coisas que já disse nessa tribuna. Em relação a escola do SESI, graças ao bom Deus, 
disponibilizei a minha palavra e empenho a todos mesmo quando não consegui falar que nada 
daquilo estava acontecendo. Tinha certeza daquilo que estava dizendo por conviver muito 
perto com o prefeito. Vejo o dia-a-dia de trabalho do prefeito municipal. Criaram uma 
situação sem fundamento. Mais uma vez foi comprovado aquilo que disse. O Paulo Skaf, 
integrante de meu partido, tinha garantido que a escola seria construída em nossa cidade. 
Gostaria de dizer que daqui há alguns dias teremos uma nova eleição nesta Casa. Espero que 
seja uma nova etapa de respeito, educação ao próximo e companheirismo. Aconteceram 
muitas coisas nesta Casa de Leis. Muitos projetos tiveram seus trâmites afetados. Estou feliz, 
pois acredito que está gravado e transcrito em ata quando disse a respeito da zona azul de 
nossa cidade. Disse que nenhuma instituição de nossa cidade ficaria responsável pela zona 
azul. Mais uma vez ficou comprovado aquilo que disse no passado. Gostaria de dizer que o 
nobre vereador Carlinhos trouxe uma boa notícia. Gostaria de elaborar um pedido em meu 
nome, pois não posso solicitar em nome do Mario, do Ferrarini ou da vereadora Sônia. Caso 
seja verdade a posse do Barros Munhoz como governador do Estado, acredito que devemos 
disponibilizar exemplo. Nobre vereador, gostaria de dizer que o meu nome também poderá ser 
citado quando solicitarmos alguma coisa. Estamos conseguindo novos asfaltos e escolas para 
nossa cidade. Muitas coisas estão chegando ao nosso município depois de seis anos de 
administração Toninho Bellini. Há um grande motivo para isso. Portanto, não devemos nos 
matar nesta Casa. Caso o novo governador faça um projeto destinando R$ 10.000.000,00 ao 
nosso município, conseqüentemente a Prefeitura Municipal deverá entrar com a contrapartida. 
Graças ao bom Deus a Prefeitura de nossa cidade está redonda em termos financeiros, apesar 
de ninguém acreditar. Tivemos problemas seriíssimos. O dinheiro foi retirado pelo ex-prefeito 
em relação a questão da Unimed. O dinheiro está voltando ao local de origem. Não fizemos 
mais do que a obrigação. Acredito que ajudará a administração Toninho Bellini. A Guarda 
Municipal poderá receber mais veículos e o Hospital também. Todas as obras em execução 
receberam contrapartida da Prefeitura Municipal. A Prefeitura deixou R$ 700.000,00 para a 
fase final da escola do SESI. Na época a Prefeitura não tinha, de imediato, a verba necessária 
para a contrapartida, mas foi colocado no orçamento para a mesma ser contemplada. 
Acabamos nos matando nesta Casa somente por jogo político. Acredito que devemos deixar 
as picuinhas de lado quando requisitarmos alguma coisa. As dez assinaturas mostrarão que 
não é necessário sentarmos com alguém na mesa. Será um passaporte para as futuras 
solicitações direcionadas ao nosso município. Não devemos optar pelo embate político nesta 
Casa. Por esse motivo prefiro acreditar que a nova Mesa diretora desta Casa será democrática. 
Existe a política e o jogo de braço do ex-prefeito com o atual prefeito, mas nunca podemos 
esquecer que a Prefeitura Municipal pode acatar e receber qualquer dinheiro que seja 
disponibilizado por qualquer deputado. A Prefeitura atual é estruturada e sólida. Ninguém 
pode negar esse fato. Não somos responsáveis pela venda do SAAE. Muitas pessoas 
afirmaram que o SAAE não voltaria ao nosso município. O prefeito Toninho Bellini trouxe 
novamente o SAAE a nossa cidade. Perguntem para os pais das crianças se a merenda e os 
uniformes são aprovados. O problema das professoras vem de nove anos atrás. Esse problema 



não se iniciou na administração Toninho Bellini. Será que devemos nos arrebentar nesta 
Casa? Acredito que devemos resolver os problemas das professoras. Caso continuarmos com 
o jogo de braço político, acredito que a população de Itapira será a mais prejudicada. Gostaria 
de deixar bem claro que estou feliz porque disse que duas ou três coisas aconteceriam 
futuramente, sendo que realmente aconteceram. Não estou nesta Casa para ser melhor do que 
alguém. Não engulo sapo, pois muitas vezes o embate político gera fatos mentirosos. Sempre 
digo quando me dirijo a algum vereador que somos todos iguais. Não é o peso do braço, 
corpo ou terno que diferenciará algum vereador do outro. Os dez votos desta Casa são 
idênticos e de igual valor. Por esse motivo que devemos aprender a nos respeitar. Com isso o 
povo de Itapira também será respeitado. Quando pensarmos em jogar alguma coisa ruim no 
ventilador, acredito que estaremos atrapalhando todo o trabalho que possa vir a beneficiar o 
povo de Itapira. Então, gostaria de pedir a todos para iniciarmos uma nova etapa política nesta 
Casa com respeito e trabalho. Com respeito e humildade conseguiremos todas as verbas que 
forem disponibilizadas ao nosso município. Com isso ninguém terá o mérito de levar todas as 
flores para si próprio. Gostaria de agradecer a todos. Podem contar comigo para o que der e 
vier, pois não será a imprensa que dirá que uma assinatura impedirá os fatos. Acredito que 
devemos nos unir para possuirmos um Legislativo forte. Espero que realmente aconteça isso. 
Muito obrigado e boa noite.” 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. 1º) Em discussão e votação a Ata da 37ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 26 de Outubro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e votação a Ata da 38ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de Novembro de 2010. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. “Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 
Expediente. 3º) REQUERIMENTO Nº. 00290/2010.- Requer licença sem remuneração para 
tratar de assuntos particulares. Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais 
Requerimento de Licença o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Projetos de 
Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0012/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Extingue e cria 
cargo no SAAE. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 5º) Projeto de Lei Complementar nº. 0013/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Aumenta o 
número de cargo de Professor Adjunto de Ensino Fundamental e de Veterinário no quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e 
a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria ser encaminhada às comissões para 
exarar o parecer e que o mesmo retorne à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutido e 
votado. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não 
havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 
6º) Projeto de Lei nº. 00149/2010.- 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$ 140.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 00150/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo a arcar com o pagamento de dívidas da EMUHI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 00151/2010.- Em que 
o Sr. Luis Henrique Ferrarini e Cleber Borges submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Projeto 
de Lei nº. 00152/2010.- Em que o Sr. Décio Da Rocha Carvalho submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Denomina trecho de estrada no bairro do Rio Manso de Antonio 
Vomero. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 10º) Emenda Aditiva de nº. 001/2010 Ao Projeto de Lei nº 
145/2010.- Acrescenta-se artigo ao Projeto de Lei nº 145/10 que "Institui o Estudante Voluntário no 
âmbito da rede pública de ensino e dá outra providências". Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais 
Emendas o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Pareceres. 11º) PARECER nº. 
0207/2010.- Ao Projeto de Lei nº 125/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 
Lei nº 125/2010, de autoria do vereador Mario da Fonseca e da vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos que "Dispõe sobre o uso de sacolas plásticas biodegradáveis para 
acondicionamento de produtos e mercadorias a serem utilizadas nos estabelecimentos 
comerciais em todo município de Itapira.", acordaram por requerer mais 15 (quinze) dias de 
adiamento, afim de aguardar manifestação da AIPA sobre a propositura, uma vez que a 
entidade já foi oficiada a se manifestar sobre tão importante matéria. É este o parecer. A 
seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em votação o Parecer. Aprovado menos um 
voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COMO 
REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) PARECER nº. 208/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
142/2010. 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 142/2010, de autoria do 
vereador Décio da Rocha Carvalho que "Cria contribuição voluntária de munícipe, 
proprietários de imóveis, pessoas jurídicas do comércio, indústria, serviços e inquilinos, a ser 
destinada à Sociedade Esportiva Itapirense", acordaram por requerer 15 (quinze) dias de 
adiamento para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 
REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) PARECER nº. 209/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
144/2010. 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 144/2010, de autoria do 
vereador Carlos Alberto Sartori que "Institui no Município de Itapira, o Banco de Remédio", 



são de parecer favorável, eis que não existe óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice 
Presidente em Exercício. 14º) PARECER nº. 210/2010.- Ao Projeto de Lei nº 147/2010. 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 147/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 450.000,00", após 
minuciosos estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe 
óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, no entanto, deixam 
a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice Presidente em Exercício. 15º) PARECER nº. 211/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
148/2010. 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 148/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 102.000,00", após minuciosos estudos acordaram por exarar parecer favorável à 
propositura, eis que não existe óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, no entanto, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice Presidente em Exercício. 16º) 
PARECER nº. 212/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2010. 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 Complementar nº 13/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Aumenta o número de cargo de Professor Adjunto de Ensino Fundamental e 
de Veterinário no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal", são de 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 Sr. Presidente acatando o requerimento verbal do Vereador  Mario da Fonseca, 
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 09 de Novembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum 
parecer, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 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. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00235/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Anacleto 
Rodrigues da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00236/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Osvaldo Araújo da Silva.. Autoria. Carlos 



Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00237/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Fausto Barreta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00238/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Baston Cremasco. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00239/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Zenaide de Lima Brianesi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00240/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Olim. Autoria. 
Mario da Fonseca. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00241/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Rogério de Oliveira Rangel. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, seguindo o que 
dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos 
votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa de imediato 
aos Requerimentos. 24º) Requerimento nº. 00280/2010.- 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 posição da 
Prefeitura em relação ao pedido da implantação do Pronto Socorro Infantil. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Henrique Ferrarini manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 25º) Requerimento nº. 00281/2010.- 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 
situação do lago existente na encosta do Penhão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
pela ordem, o vereador Luis Henrique Ferrarini manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) 
Requerimento nº. 00282/2010.- 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 posição da Prefeitura em relação ao pedido de 
instalação de ventiladores nos quartos do hospital municipal e instalação de bebedouros nos 
corredores do mesmo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 00283/2010.- 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 
direção de empresa Itajaí. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Henrique Ferrarini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 
00284/2010.- Requer que as audiências públicas sejam também transmitidas ao vivo pela 
Câmara Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Mario 
da Fonseca manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 00285/2010.- Voto de 
Congratulação com o Pastor Presidente da Assembléia de Deus, Jessé Orcini, e integrantes da 
Semadi pela brilhante realização do 6º Congresso de Missões. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 30º) Requerimento nº. 00286/2010.- Congratulação com o Pároco Itapirense 
Padre José Eduardo Sartori pelos seus 25 anos de ordenação. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 31º) Requerimento nº. 00287/2010.- Voto de Congratulação com a empresária 
Carmen Ruette de Oliveira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no 
último dia 07 de novembro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Requerimento nº. 00288/2010.- 
Congratulação com dirigentes e integrantes da Banda Lira Itapirense, assim como os grupos 
convidados pela brilhante evento 'Concerto Especial 2010'. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) 
Requerimento nº. 00289/2010.- Congratulação com a candidata eleita à Presidência da 
República, Dilma Rousseff. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Requerimento nº. 
00291/2010.- Voto de Congratulação com a Sra. Lucy Victor dos Santos, pelo transcurso de 
seu nonagésimo aniversário de nascimento. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 
00422/2010.- Sugerimos ao Sr. Prefeito Municipal para que determine correção do piso 
asfáltico na rua Papa João XXIII. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 
00423/2010.- Sugere construção de Conjunto Habitacional na vila de Eleutério. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 38º) Indicação nº. 00424/2010.- Sugere construção de um Teatro Municipal em 
Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 00425/2010.- Sugere a 
utilização do prédio desocupado como base da Guarda Municipal. 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 09 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 40º) Indicação nº. 00426/2010.- Sugere a construção de uma mini-cidade permanente 



para realização de programas de educação de trânsito na rede municipal de educação. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 41º) 
Indicação nº. 00427/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando implantar na rede 
básica de saúde um programa voltado a portadores de distúrbios alimentares. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Indicação nº. 
00428/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando incorporar o adicional recebido pelos 
profissionais do Programa Saúde da Família em seus salários bases. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 43º) Indicação nº. 
00429/2010.- Sugere limpeza imediata no Córrego Magali que corta o Centro de Esportes e Lazer 
Hideraldo Luiz Bellini, devido ao acúmulo de sujeira, mau cheiro e mato alto. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 44º) Indicação nº. 
00430/2010.- Sugere execução de asfaltamento em local especificado. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 45º) Indicação nº. 
00431/2010.- Indica ao Sr. Prefeito Municipal determinar ao departamento competente realizar obra 
de limpeza e canalização do córrego que corta os bairros Assad Alcici e Nosso Teto Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 46º) 
Indicação nº. 00432/2010.- Sugere construção de redutores de velocidade tipo lombada em ponto que 
especifica. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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: 47º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
1075332/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$ 545.971,53. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente 
em Exercício. 48º) Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Outras Drogas 
“Raineri Baiochi”:  Convite para visitação a este dispositivo a critério de agendamento dos nobres 
edis da Câmara Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 49º) EE 
“Professor     Pedro Ferreira Cintra”:  Convite para a abertura da VI Olimpíada 
Estudantil da referida unidade escolar a realizar-se no dia 19/11/2010 a partir das 19:30. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 50º) Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis: Agradecimento devido ao voto de congratulação e louvor elaborado 
pelo nobre edil Sr. Carlos Alberto Sartori e outros destinado aos Corretores de Imóveis pela 
passagem do Dia Nacional da Categoria. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em 
Exercício. 51º) Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu: Convocação dos 
membros titulares e suplentes especialmente eleitos pelos segmentos dos municípios, 
Sociedade Civil e estado para Constituir o Órgão Plenário deste Colegiado com direito a voz e 
voto nas reuniões deliberativas e normativas, ordinárias e extraordinárias, para participar da 
44ª Reunião Planária Ordinária do CBH-MOGI a realizar-se no dia 19 de novembro de 2010, 
sexta-feira, às 9:00, nas imediações da Secretaria de Educação situada à Avenida Olinda 
Silveira Cruz Braga, S/n, Parque Interlagos, Aguaí – SP. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 



Vice-Presidente em Exercício. 52º) Escola de Artes e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (USP); Fundação Mário Covas (FMC); União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo (UVESP): Convite para a entrega de prêmio devido às iniciativas de autoria 
dos vereadores em exercício a realizar-se na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 
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. Vice-Presidente em Exercício 
declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 0013/2010.- Aumenta o número de cargo de Professor 
Adjunto de Ensino Fundamental e de Veterinário no quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal. 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 013/2010. 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 013/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 
Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 0088/2010.- Dispõe sobre o recolhimento e destino 
final de resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 088/2010. 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 088/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00133/2010.- 
Atribui responsabilidade à SNJC - Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania. Autoria: 
Prefeito Municipal. 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 7 dias 
para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 4º) Em segunda 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 
segunda votação o Projeto de Lei nº 137/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em segunda votação a 
Emenda Aditiva nº 01/2010. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 02/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 137/2010 E AS EMENDAS ADITIVAS Nº 
01/2010 E 02/2010. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 



00147/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 450.000,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 147/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00148/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 102.000,00 
no SAAE. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
148/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação o Requerimento nº. 276/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 
de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única 
votação o Requerimento nº. 277/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) 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. A seguir, pela 
ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 00280/2010.- 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 
posição da Prefeitura em relação ao pedido da implantação do Pronto Socorro Infantil. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00281/2010.- 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 situação do lago existente na encosta do 
Penhão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão o 



Requerimento nº 00283/2010.- 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 direção de empresa Itajaí. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICO LAI . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 00284/2010.- 
Requer que as audiências públicas sejam também transmitidas ao vivo pela Câmara 
Municipal. 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. 284/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 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. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão 
para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 417/2010. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00425/2010.- Sugere a utilização do 
prédio desocupado como base da Guarda Municipal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Novembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00428/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando incorporar o adicional recebido pelos 
profissionais do Programa Saúde da Família em seus salários bases. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 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. 
 


