
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 de novembro de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º Secretário: 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MARIO DA FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBER TO 
ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, 
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, público presente, ao qual gostaria de 
cumprimentar na pessoa da Sra. Shy, presidente da UIPA, internautas, boa noite. 
Primeiramente gostaria de abordar alguns assuntos. Antes de abordar os assuntos gostaria de 
parabenizar o Sr. Paulo Andrade, presidente da Câmara Municipal, pelos dois anos à frente 
desta Casa de Leis. Acredito que o senhor sempre apoiou os meus trabalhos. Então, fico muito 
feliz de participar desta legislatura como colega de vossa excelência. Com certeza vossa 
excelência deixou sua marca registrada nos anais desta Casa de Leis através de sua 
competência. O site foi uma grande revolução nesta Casa em termos de comunicação. 
Atualmente o mundo nos assiste através da Internet graças a iniciativa de vossa excelência. 
Em relação a cartilha posso afirmar que a mesma vem sendo bem aceita em todos os cantos de 
nossa cidade, principalmente pelas pessoas formadoras de opiniões. Acredito que muitas 
pessoas ficaram emocionadas em constatar seus parentes e amigos que passaram por esta Casa 
de Leis. Além de a cartilha explicar a função desta Casa, acredito que a mesma aponta muitos 
aspectos históricos de nosso município. Acredito que o senhor está de parabéns. Vossa 
excelência também reformulou esta Casa criando vários gabinetes, sendo que disponibilizou 
condições para os vereadores trabalharem com computadores. Desse modo, acredito que a 
população está sendo atendida dignamente pelos membros desta Casa. Digo esses fatos de 
coração. Estou afirmando esses fatos como seu amigo. Gostaria de deixar o meu muito 
obrigado nesse fim de mandato de vossa excelência. Muitas vezes fui até o município de São 
Paulo para conversar com vários deputados e autoridades. Vossa excelência sempre 
disponibilizou o carro oficial à minha pessoa para que pudesse desenvolver meus trabalhos 
mesmo sabendo que sou integrante de outra bancada. Vossa excelência nunca discriminou 
ninguém. Muito obrigado Paulo Andrade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto 
Andrade: Eu que agradeço por suas palavras, nobre vereador. Muito obrigado... 
Continuando o orador: Gostaria de parabenizar a Rádio Clube de Itapira, pois acredito que o 
evento realizado nas dependências do Tênis Club foi memorável. Gostaria de agradecer toda a 
equipe responsável em organizar o evento. Acredito que foi um desafio reunir cerca de 100 
pessoas nas dependências do Tênis Club. Realmente a Rádio Clube cumpriu seu papel. Foi 
um dia onde várias empresas estiveram prestigiando o evento. Com certeza foi um dos 
eventos mais concorridos do ano. Fiquei muito contente de ser convidado. Muito obrigado 
Betusca. Para encerrar minhas palavras gostaria de agradecer a vereadora Sônia, pois a mesma 
foi responsável em elaborar algumas emendas referentes a alguns projetos de lei de minha 
autoria, ou seja, que cria o aluno voluntário na rede de ensino. Através de sua experiência, 
acredito que a nobre vereadora elaborou as referidas emendas encarregadas em aprimorar o 
projeto. O projeto ficou muito bom. Espero que todos os vereadores apóiem a idéia. Desse 
modo a lei entrará em vigor, criando o voluntariado na rede pública de ensino. Muito obrigado 
nobre vereadora. Hoje possuímos a honra de constatar a presença da UIPA nas dependências 



desta Casa de Leis e também de alguns simpatizantes em defesa dos animais. Na semana 
passada elaborei um requerimento solicitando a esta Casa para elaborar uma audiência pública 
para discutirmos o assunto dos animais em nossa cidade... Aparte concedido a Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de cumprimentar a Sra. Venera. Não falarei 
no Pequeno Expediente, pois não me inscrevi, mas por uma questão de justiça acredito que 
iniciou essa preocupação em nossa cidade. Acredito que devemos muito a Sra. Venera. Muito 
obrigada... Continuando o orador: O intuito da referida audiência pública nas dependências 
desta Casa seria para solucionarmos o problema. Muito se fala e cobra, mas acredito que é um 
problema de todos e não somente da UIPA, Poder Público ou Câmara Municipal. Então, 
acredito que devemos realizar uma audiência pública para ouvir todas as partes, sugestões e 
críticas. Acredito que é dessa forma que cresceremos. Devemos constatar onde os setores 
estão acertando e errando. Acredito que todos são inteligentes, sendo que todos possuem o 
mesmo objetivo, ou seja, preservar a saúde dos animais abandonados. Tenho certeza que 
todos querem alcançar esse objetivo. Acredito que ninguém será o salvador da pátria. A 
sociedade deve debater e buscar uma maneira que facilite o trabalho da UIPA e da Zoonose 
de nossa cidade. Devemos colocar ponto final em algumas situações. Acredito que o referido 
problema é muito pequeno perante os trabalhos que devem ser feitos em nossa cidade. 
Constatamos o apoio da administração perante a entidade. Recentemente aprovamos R$ 
60.000,00 para serem disponibilizados à entidade da UIPA. Devemos detectar e organizar 
muitos fatos na referida audiência pública. Esperamos que todos disponibilizem as mãos para 
podermos ajudar todos os envolvidos na questão dos animais abandonados em nossa cidade. 
Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, 
internautas, Rádio Clube de Itapira, ouvintes, boa noite. Gostaria de cumprimentar a 
presidente da UIPA, Sra. Shy, e a Sra. Venera que iniciou esse tipo de trabalho em nosso 
município. O assunto que me traz a essa tribuna faz referência a minha visita aos postos de 
saúde. Pude constatar que está havendo falta de medicamentos para as pessoas portadoras de 
diabetes e hipertensão. Dentre os medicamentos que estão em falta, acredito que a fita de teste 
para diabetes também está escassa. Muitas pessoas portadoras de diabetes necessitam realizar 
o teste três vezes ao dia, pois para a aplicação da insulina a pessoa portadora de diabetes deve 
realizar o referido teste. A partir do momento que a administração assumiu compromisso com 
a população, acredito que os problemas deveriam ser sanados. Não deve faltar medicamento 
destinado a população. São medicamentos de extrema necessidade. Muitas pessoas portadoras 
de pressão alta não devem ficar sem a medicação diária. A pessoa portadora de diabetes 
também não deve ficar sem a fita de testes, pois a mesma poderá ficar em coma. Como 
trabalhei em hospitais posso afirmar que possuo conhecimento da falta de medicamentos. 
Devemos rever essa situação, pois a população paga seus impostos. Nada mais justo que as 
pessoas recebam seus direitos adquiridos. Saúde é um fato sério. Acredito que possuímos o 
Programa Social da Família. A Prefeitura Municipal recebe uma determinada verba para 
prestar esse tipo de serviço a população. Devemos cobrar do prefeito e do secretário de Saúde, 
pois a população não deve ficar sem medicamento. Medicamento é coisa séria. Muitas vezes a 
falta de medicamento leva a pessoa a óbito. Devemos buscar os direitos de toda população, 
constatar o responsável e saber o porquê o medicamento não está sendo disponibilizado. A 
dificuldade da população é grande. Então, acredito que não deve faltar medicação. Devemos 
buscar melhorias para a população necessitada. O vereador está presente nesta Casa de Leis 
para fiscalizar e buscar os direitos da população. Em relação ao rio que corta as imediações do 
bairro de Barão, acredito que há necessidade da execução de limpeza na localidade. A 
localidade propicia enchentes com a chegada das chuvas. Na época muitas residências foram 



inundadas por lama e água na localidade. Acredito que uma medida de prevenção colaboraria 
para a amenização dos problemas. Desse modo a população ficaria mais tranqüila. Junto com 
as enchentes vem as doenças como a leptospirose. Acredito que há condições de prevenção 
em relação a esse problema. Devemos constatar o setor responsável da Prefeitura Municipal 
para amenizar os problemas. O rio que passa pelas imediações do bairro de Eleutério também 
possui o mesmo problema. Como as duas pontes de Eleutério não foram construídas, acredito 
que devemos acatar a prevenção. Devemos prezar pela população. Devemos imaginar os 
problemas acontecendo com nossos familiares. Acredito que todos colaborariam acatando 
pela prevenção. A administração pública deve olhar para a população necessitada. Devemos 
visitar os bairros, conversar com a população e constatar as necessidades. Outro assunto seria 
relacionado ao asfaltamento das ruas de nossa cidade. A sinalização deve ser feita, pois em 
muitas ruas o asfaltamento foi efetuado. O setor competente da Prefeitura Municipal deve 
realizar um estudo e promover os serviços. Muitas pessoas que residem nas imediações da 
Avenida Brasil estão com dificuldades em transitar pela localidade. Muitas pessoas idosas 
estão com medo de atravessar a avenida, pois não há sinalização adequada. Os motoristas 
estão transitando em alta velocidade causando perigo a população. O setor responsável pela 
sinalização em nosso município deve promover estudos para efetuar a sinalização em muitas 
ruas de nossa cidade. Devemos defender a vida dos cidadãos que transitam a pé pelas 
avenidas e ruas de nossa cidade. Outro assunto que gostaria de abordar faz referência aos 
entulhos situados próximo ao rio de Eleutério. Elaborei um requerimento há cerca de um mês, 
mas até o presente momento nada foi feito. Existe água parada defronte ao PPA situado na 
Vila de Figueiredo. É um local que cuida da saúde da população. Então, acredito que a 
localidade deve receber cuidados especiais. O problema é fácil de ser resolvido. Devemos 
fiscalizar e constatar os problemas. Basta a boa vontade da administração pública. A 
Prefeitura Municipal sempre promovia mutirões de limpeza nos bairros. Observei que em 
muitos bairros há existência de entulhos espalhados pelas calçadas. Existe uma indicação de 
minha autoria solicitando a retirada dos referidos entulhos. Esse tipo de serviço prestado pela 
Prefeitura Municipal é de suma importância para a população de nossa cidade. A lei deve 
estar em vigor e possuir eficácia, pois nada adianta de a mesma estar em vigor e não possuir 
eficácia. O serviço de limpeza pública deve ser eficiente. Outro caso seria relacionado ao 
Código de Meio Ambiente. A lagoa situada nas imediações da cascata foi esvaziada para a 
realização de limpeza, mas até o presente momento a mesma se encontra vazia. Deixo meu 
apelo relacionado ao Meio Ambiente. Muito obrigado a todos pela atenção.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite senhoras e 
senhores, Rádio Clube de Itapira, imprensa escrita e falada, senhores vereadores. Gostaria de 
cumprimentar o diretor da Rádio Clube, Sr. Betusca, pelos 60 anos de confraternização. 
Infelizmente nesse final de semana estava a trabalho em outros estados de nosso país, sendo 
que não pude estar presente na referida confraternização digna e maravilhosa. Em minha 
carteira profissional consta a primeira assinatura do Sr. Pedro Forquezatto no ano de 1972 
quando fazia parte do quadro de funcionários da referida emissora. Para mim é motivo de 
orgulho estar falando a respeito dos 60 anos da referida emissora, sendo que possuo carinho 
muito especial por ela. Gostaria de agradecer a presença dos senhores mais uma vez, em 
especial os integrantes da UIPA e as pessoas que iniciaram a tão famosa e honrosa função no 
passado. Senhoras e senhores, costumo dizer que a crítica é extremamente competente quando 
é feita de forma inteligente, competente e transparente, ou seja, a crítica quando é direcionada 
para o bem é aceitável. Quando a crítica é burra, destrutiva, incompetente e incoerente, em 
minha opinião, não costumo disponibilizar nenhum tipo de atenção a ela. É muito pelo 
contrário, pois esse tipo de crítica é lixo, mesmo porque a mesma não faz bem a ninguém. 



Acredito que são lições que não levam a nada. Não iria falar a respeito da crítica que 
recebemos por ter concluído a cartilha da Câmara Municipal de Itapira de forma muito 
competente. Estava imaginando, Sr. Ferrarini, além da maldade e inveja, o porquê da 
elaboração da referida crítica. Acredito que seria uma questão de medo, porque a cartilha na 
verdade veio para tentar explanar, da melhor maneira possível, a questão da cidadania. Seria 
uma valorização entre os jovens do quanto é importante votar corretamente nos vereadores. 
Seria uma questão de importância de uma determinada cidade possuir vereadores 
comprometidos com a cidade e população. A cartilha vem incentivar exatamente esse tipo de 
cidadania, pois infelizmente entre os jovens existe um descrédito com a política de uma forma 
geral. O jovem desdém a política exatamente porque ele não acredita em uma situação mais 
positiva entre essa classe. São exatamente os jovens, queiramos ou não, que serão os 
condutores de nossa cidade, estado e país... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de dizer que faço questão de continuar esse 
desdobramento que houve. Faço questão porque acredito que seria um bom combate. É como 
você falou, pois embora tenhamos divergências políticas, acredito que não possuo 
absolutamente nada a dizer. Acredito que foi pertinente e em boa hora, sendo que a cartilha 
foi bem aceita pela população. Acabei de receber uma informação da Sra. Venera solicitando 
um exemplar da cartilha. Acredito que são pessoas que querem aparecer. São pessoas sem 
competência e caráter. Devemos ir pra cima desse tipo de gente. Acredito que estou a fim de 
continuar essa briga com vossa excelência. Então, fica à seu critério. Particularmente gostaria 
de continuar essa briga... Continuando o orador: Acredito que não há briga, mesmo porque 
a cartilha é extremamente legítima. Possuo em mãos a cartilha do município de Taubaté com 
fotos dos senhores vereadores. Seria um grande ignorante se não colocasse as fotos dos 
senhores vereadores. Acredito que são vocês que estão fazendo essa história na legislatura. 
Tenho em mãos as fotos dos senhores vereadores integrantes dos municípios de Taubaté e 
Barueri. Fiz questão de colocar a foto de meus colegas, pois acredito que vocês fazem parte 
dessa história. A cartilha foi enaltecida para valorizar o Legislativo Itapirense, além de 
também valorizar a história de Itapira. Tenho orgulho de ter tomado a iniciativa da elaboração 
da referida cartilha. Saio da presidência desta Casa com toda satisfação possível e imaginável 
no sentido de que fiz o melhor. Saio de consciência tranqüila. O medo seria no sentido de as 
pessoas acreditarem que minha pessoa está querendo o poder no futuro. O poder, em minha 
opinião, é ir e vir a qualquer lugar e ser cumprimentado pelos cidadãos itapirenses. 
Infelizmente se o destino disponibilizar-me essa situação é óbvio que não negarei, mas não 
quer dizer que estou aqui por isso. É muito pelo contrário, pois às vezes estou presente nesta 
Casa de Leis e me pergunto o que estou fazendo aqui diante das críticas que recebo. São 
críticas maldosas e burras. Felizmente gostaria de agradecer o responsável pelas críticas, pois 
a cartilha se tornou um fato famoso em nossa cidade. Caso fosse uma edição a ser vendida nas 
bancas, acredito que a mesma teria sido esgotada rapidamente, pois a imprensa foi 
extremamente coerente em relação ao fato. Na verdade o que eles queriam fazer é o tal do tiro 
no pé. Quiseram ferrar-me, denegrir-me e atacar-me, mas na verdade os responsáveis pelas 
críticas somente enalteceram o fato. Contra fatos não há argumentos. Quando elaboramos 
algo de coração, acredito que não há a possibilidade de dar errado. Posso afirmar que realizei 
os fatos conscientemente e tranquilamente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 
Henrique Ferrarini:  A família de um determinado ex-vereador que faleceu se emocionou, 
pois constatou seu ente querido na homenagem que Câmara Municipal elaborou através de 
vossa excelência. Então, acredito que realmente a cartilha vem a resgatar os aspectos 
históricos de nosso município. Vossa excelência está de parabéns. Pode ficar tranqüilo, pois 
essas vozes são passageiras... Continuando o orador: Não sei se possuo tempo suficiente 



para ler um trecho da mensagem que recebi, mas caso não tenha gostaria de pedir autorização 
a todos para terminar de pronunciá-la. “Venho por meio desta parabenizá-lo pelo grande ato 
de cidadania e amor a nossa cidade chamada Itapira. Reconhecemos que foi muito importante 
a criação do guia da Câmara Municipal de A a Z, proporcionando a nós itapirenses maior 
entendimento e compreensão sobre o Poder Legislativo de nossa cidade, podendo mostrar não 
somente os deveres e obrigações de nossos governantes, mas também de nossos deveres como 
povo. Após ter recebido o meu guia fiquei satisfeito e honrado, pois li e confirmo que tal ato 
da criação e distribuição do guia acrescentou mais conhecimento a todos nós povo itapirense. 
Assinado Sr. Sebastião Manoel, ex-vereador do município de Itapira.” Tenho várias outras 
mensagens. Muito obrigado pela atenção. Meu tempo se esgotou, mas gostaria de parabenizar 
a população que acatou a cartilha de forma competente. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público presente, 
internautas. Acredito que existe um requerimento de autoria do vereador Mauro Moreno 
relacionado a questão da limpeza do rio que passa pelas imediações do lazer. Passei pela 
localidade de automóvel e constatei um fato importante. Acredito que muitas pessoas não 
sabem o que está acontecendo na referida localidade. Gostaria de convidar a população de 
Itapira para se deslocarem até as imediações do lazer. Atualmente o lazer se encontra cercado 
e iluminado em toda sua extensão, sendo que o prédio da Guarda Municipal e do 
Departamento de Trânsito estão instalados dentro da referida localidade. Acredito que foi 
adquirido dezenas de novos equipamentos. Cerca de quatro pontos de nossa cidade estão 
sendo controlados pelo setor de Trânsito. Existe uma pessoa encarregada em cuidar do fluxo 
de trânsito em nossa cidade. Foi realizado um investimento muito grande dentro das 
imediações do lazer. Os campos de futebol foram refeitos novamente. As pessoas que se 
deslocarem até o lazer constatarão o serviço realizado na localidade. Quem não constatar de 
perto não acreditará. Existe segurança noturna, sendo que impede pessoas de má índole 
adentrarem dentro do espaço do lazer. Nada melhor do que povoar uma região que estava 
abandonada no passado. Com isso as pessoas de má índole se afastarão do centro de lazer. 
Com certeza o esporte é o carro chefe para a boa influência. Atualmente existem torneios nos 
períodos da manhã e tarde. Vim a esta tribuna para parabenizar todas as pessoas que 
participaram do projeto. Gostaria de agradecer o pessoal que integra o corpo de funcionários 
do setor de Trânsito. A grade de proteção do viaduto Tiradentes foi finalizada. Com certeza a 
bandidagem não conseguirá agir nas imediações do viaduto Tiradentes, a não ser que o 
bandido roube as pessoas e pule do pontilhão. Os bandidos não conseguirão escapar através 
da parte de baixo do viaduto Tiradentes. No passado era ponto de fuga de muitos assaltos. 
Disse ao nobre Carlinhos na sessão passada que estou torcendo para Itapira receber mais 
verbas para nossa cidade ser refeita novamente. Disse que não há condições de realizar 
asfaltamento na cidade inteira mesmo que venha verba disponibilizada pelo governo do 
Estado, pois o nosso município também deve disponibilizar verba para a contrapartida. As 
pessoas que acreditam que a Prefeitura Municipal de Itapira se encontra detonada estão 
redondamente enganadas. Gostaria de dizer com muita convicção que a Prefeitura Municipal 
de Itapira tem conseguido muitos convênios, sendo que poderá receber outras assinaturas que 
disponibilizam verbas. Atualmente a nossa Prefeitura Municipal possui condições financeiras 
de disponibilizar verbas para a contrapartida. Então, se existe o mérito dos vereadores que 
integram a oposição junto ao deputado, acredito que de tal forma e igual tamanho também 
existe mérito aos vereadores integrantes da situação. Itapira possui suas contas em dia, sendo 
que obviamente também possui muitos compromissos. Sempre solicitei para a população de 
Itapira não esquecer que no passado existia uma dívida de R$ 32.000.000,00 quando o 



prefeito Toninho Bellini assumiu a Prefeitura Municipal. Cerca de R$ 17.000.000,00 da 
referida dívida foram pagas. Trouxe toda a documentação. Caso for necessário gostaria de 
dizer que posso trazer novamente a referida documentação. Os outros R$ 10.000.000,00 
foram negociados para serem pagos em oito anos, ou seja, dentro do período da administração 
Toninho Bellini. Cerca de R$ 4.000.000,00 foram disponibilizados através de empréstimos 
efetuados através do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Atualmente todos os 
compromissos da Prefeitura Municipal junto a CPFL e FEPASA estão em dia. Pasmem vocês 
que a desapropriação da FEPASA não havia sido paga. De repente caiu uma dívida de R$ 
4.000.000,00 depois de cerca de 15 anos de desapropriação. A Prefeitura Municipal também 
obteve condições financeiras de amortizar essa dívida. As pessoas devem se unir e não 
requisitar todos os méritos para si próprias. Não adianta afirmar que as verbas 
disponibilizadas pelo deputado são boas e tentar destruir o prefeito. Acredito que nunca 
haverá acordo. Caso algum dia necessitarmos sentar a mesa de trabalho para assinar alguma 
coisa, acredito que já foi feito com os vereadores e o prefeito. Posso afirmar que não 
constatarão o prefeito e o deputado sentados juntos a mesa para churrasco e festa de 
inauguração. Garanto que isso não acontecerá. Afirmo esse fato como irmão do prefeito. O 
prefeito não é ignorante e muito menos burro de não aceitar verbas disponibilizadas ao nosso 
município, desde que seja feito de forma honesta e digna. A boa fé deve vir dos dois lados. 
Sei que seria isso que o povo de nossa cidade requer. Devemos deixar esse aviso, pois as 
pessoas devem ficar de orelhas em pé e olhos abertos. A má fé existe em todo ato relacionado 
a política. Realmente devemos mudar essa situação. A má fé existe a nível nacional. Existem 
muitos políticos de má fé, mas não devemos comprometer os honestos e dignos, pois não 
haveria sentido de lutarmos para mais nada em nossa vida. Gostaria de deixar bem claro que 
Itapira deve seguir em frente e conseguir milhares de recursos positivos. As pessoas não 
devem detonar a Prefeitura. Boa noite e muito obrigado.” Não havendo nenhum Vereador 
inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
09 de Novembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 
de Novembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
“Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 
leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) ATO DO PRESIDENTE Nº 08/2010.- 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO SOLENE . O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA, os Senhores 
Vereadores para uma Sessão Solene que será realizada no dia 10 de setembro de 2010, 
sexta-feira, às 19:30 horas, na sede deste Poder Legislativo, para outorga do Titulo de 
Cidadania aos Srs.: José Fernando Coutinho e Luiz Carlos Pires de Carvalho e da Honraria " 
Tenente- Coronel Francisco Lourenço Cintra" ao Sr.: Arlindo Bellini. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 4º) ATO DO PRESIDENTE Nº 10/2010.- EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.  O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA, os Senhores 
Vereadores para uma Sessão Extraordinária que será realizada no dia 1º de Dezembro, 
quarta-feira, às 18:00 horas, para eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 



biênio de 2011/2012. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Atos da 
Presidência passamos aos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 00156/2010.- Em que o Sr. 
Décio Da Rocha Carvalho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Cria o Dia dos Cavaleiros de Nossa Senhora Aparecida, a ser comemorado anualmente no 2º 
domingo de outubro e regulamenta as festividades alusivas à Santa. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00157/2010.- 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$ 150.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 
00158/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a concessão de incentivos à EMBRAMAC - EMPRESA 
BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00159/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revoga o art. 4º da Lei nº 3336/01 e 
seus parágrafos acrescidos pela Lei nº 3340/01. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) 
Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2010. 
Modifica-se o Artigo 2º do Projeto de Lei nº 12/2010, que extingue e cria cargo no SAAE. 
Autoria: Bancada da Situação. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º) Emenda Aditiva de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei nº 146/2010. 
Modifica-se o Artigo 3º do Projeto de Lei 146/2010. Autoria: Carlos Alberto Sartori Cleber 
Borges, Antonio Mauro Moreno, Antonio Orcini, Paulo Roberto Andrade e Décio da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Emenda 
Aditiva de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei 151/2010. Acrescenta-se inciso V ao Artigo 1º 
do Projeto de Lei nº 151/2010. Autoria: Antonio Orcini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à leitura 
dos Pareceres. 12º) PARECER nº. 214/2010.- Ao Projeto de Lei nº 145/2010 e Emendas 
Aditiva 01/2010 e Modificativa 01/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e 
Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 
Lei nº 145/2010, de autoria do Vereador Luis Henrique Ferrarini, bem como ás Emendas 
Aditiva nº 01/10 e Modificativa nº 01/10, que "Institui o Estudante Voluntário no âmbito da 
rede pública de ensino e dá outra providências", 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 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) PARECER 



nº. 215/2010.- Ao Projeto de Lei nº 149/2010. 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 149/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 140.000,00", após minuciosos estudos acordaram por 
exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe óbice de natureza constitucional, 
legal ou 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 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 216/2010.- Ao Projeto de Lei nº 152/2010. 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 152/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Denomina trecho de estrada do Rio Manso de Antonio Vômero", após 
minuciosos estudos acordaram por exarar parecer favorável à propositura, eis que não existe 
óbice de natureza constitucional, legal ou 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 23 de 
Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) PARECER nº. 217/2010.- 
Ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 0013/2010. A Comissão de Ética, que a este 
subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado 
filósofo, poeta e pacifista DR. DAISAKU IKEDA, fundador da Soka Gakkai Internacional, 
apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2010, outorgando-lhe o Titulo de 
Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a 
viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos 
inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira, bem como para toda a Comunidade 
Mundial ao longo dos últimos 30 (trinta) anos atuando e promovendo empreendimentos 
educacionais, culturais, artísticos e pacifistas. O ilustríssimo homenageado, nasceu em 
Tóquio, Japão, em 02 de janeiro de 1928. Seu Perfil que fica fazendo parte do presente 
processo, o que o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense. Pelo conteúdo de sua 
Biografia, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2010. 
É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 013/2010. Projeto de Decreto Legislativo nº. 0013/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto 
Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a 
concessão de Título de CIDADÃO ITAPIRENSE, ao ilustríssimo fundador Soka Gakkai, 
filósofo, poeta e pacifista DR. DAISAKU IKEDA. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 16º)PARECER nº. 218/2010.- Ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 0014/2010. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, 
encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado administrador e empresário 
Ederaldo Miquilini, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, 
com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2010, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 



ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 
parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 
homenageado como empresário e pelas funções que ocupou e ainda ocupa em diversas 
entidades assistenciais de nossa cidade, principalmente como Presidente da Guarda Mirim de 
Itapira. O ilustríssimo empresário, nasceu no Município de São Paulo, em 15 de maio de 
1968, sendo seus pais José Miquilini e Geny Fray Miquilini, pessoas simples mas que 
prezaram pela boa educação de seus filhos e pregaram o amor e harmonia familiar, valores 
estes preservados na vida do homenageado. Casou-se em 22 de abril de 1995 com a Sra. 
Silvana Soares Miquilini, advindo desta união dois filhos: Maíra Soares Miquilini e Arthur 
Soares Miquilini. Seu currículum fica fazendo parte do presente processo, o credência a 
receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de 
Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela 
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º 
Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2010. Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 0014/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de 
Cidadão Itapirense ao ilustríssimo administrador e empresário Ederaldo Miquilini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º)PARECER nº. 
219/2010.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 0015/2010. A Comissão de Ética, que a 
este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do 
renomado comerciante Jorge Nehmi, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Cleber 
Borges, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2010, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 
parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 
homenageado como comerciante e pelas funções que ocupou e ainda ocupa em diversas 
entidades assistenciais de nossa cidade, principalmente como Presidente em duas gestões do 
Coral Cidade de Itapira. O ilustríssimo comerciante, nasceu no Município de São Paulo, 
chegando em Itapira em 15 de março de 1982, para junto com seu cunhado Nelson Antonio 
Bruno Junior, já de saudosa memória, para trabalhar na pizzaria e lanchonete Chopinho. 
Casou-se em Itapira com Sumaya Regina Bellotti, advindo desta união quatros filhos: Juliana, 
Patrícia, Jorge e Felipe. Participou ativamente no plano social e filantrópico do Coral Cidade 
de Itapira durante nove anos, onde foi presidente por duas gestões, diretor do Lar São Vicente 
de Paulo e várias outras atividades. Participa ainda da Diretoria do Clube de Campo Santa Fé. 
Seu currículum fica fazendo parte do presente processo, o credência a receber o Título de 
Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo 
exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede 
a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2010. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
0015/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo comerciante Jorge Nehmi. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente 
as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 



18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00244/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Benedito Dias da Silva. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00245/2010.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aquiles Panizzolo. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00246/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Robson Anacleto da Mota. 
Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00247/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Guimar da Silva Gomes. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00248/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angelina Leonello. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 23º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00249/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião 
Brandão. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00250/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Mário Santa Luzia. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00251/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valdemar de Alvário Marques. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 26º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00252/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Elmo 
Oliveira Horta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00253/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Rubens Ferian. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o 
Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede 
homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos 
acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 28º) Requerimento 
nº. 00296/2010.- Voto de Congratulação com o escritor Ironildo Boselli, pelo lançamento do 
seu livro intitulado 'Obsessão: Realidades e Desafios'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Requerimento nº. 
00297/2010.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, responsável pelo transporte coletivo de 
Itapira, solicitando ampliação de horário na linha que atende o bairro do Tanquinho. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 30º) Requerimento nº. 00298/2010.- Congratulação com o estimado casal Sra. 
Odila Martucci Felippe e seu marido, Sr. Augusto, pelas comemorações de Bodas de Ouro. 
Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 31º) Requerimento nº. 00299/2010.- Voto de Congratulação com a atleta Tatiana 
Zago pela conquista do Vice-Campeonato Brasileiro de Natação Infantil. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) 
Requerimento nº. 00300/2010.- 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 do Sr. Prefeito. 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 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) 
Indicação nº. 00434/2010.- Sugere denominação de Sr. Antônio Malandrin a um logradouro 
público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 34º) Indicação nº. 00435/2010.- Sugere denominação de Sra. 
Maria Madalena Leme (Dona Lena) a um logradouro público municipal. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) 
Indicação nº. 00436/2010.- Sugere construção de dois redutores de velocidade tipo lombada 
na rua João Simão, que abriga a escola Fenízio Marchini, em Barão de Ataliba Nogueira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 36º) Indicação nº. 00437/2010.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de 
entulho e lixo em local que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) Indicação nº. 00438/2010.- Sugere 
estudo por parte da Prefeitura para apresentação de alteração na LOMI conforme 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 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 38º) Indicação nº. 00439/2010.- Sugere a criação de nova 
frente de trabalho na Prefeitura 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 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) Indicação 
nº. 00440/2010.- Sugere a implantação de um CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para 
que proceda a leitura dos Ofícios: 40º) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 
Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 75.225,32. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 41º) Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios: 
Recursos pagos de Janeiro a Setembro de 2010 à Prefeitura Municipal de Itapira no valor de 
R$ 19.060.257,19. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 42º) Recursos do Orçamento da 
União Empenhados aos Municípios: Recursos empenhados de Janeiro a Setembro de 2010 à 



Prefeitura Municipal de Itapira no valor de R$ 200.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 43º) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Comunicado 
sobre a transferência de recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada, 
em cumprimento ao que determina a Lei 9.452 de 20 de Março de 1997, no valor de R$ 
35.486,56. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 44º) Conselho Municipal do Idoso de Itapira: 
Convite para o “Festival Natalino da Melhor Idade”, que ocorrerá no dia 10 de Dezembro de 
2010, a partir das 14:00 horas, nas imediações do “Centro de Treinamento Aurélio Miguel”, 
situado à Rua Embaixador Pedro de Toledo, S/N (Antigo SESI”. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 45º) Sebastião Manoel: Manifestação de apoio e agradecimento destinado a 
presidência da Câmara Municipal de Itapira devido à elaboração da nova Cartilha de A a Z. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 46º) Telefônica: Resposta em atenção ao requerimento 
178/2010 de autoria do nobre vereador Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 
Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
00133/2010.- Atribui responsabilidade à SNJC - Secretaria de Negócios Jurídicos e 
Cidadania. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 133/2010. Aprovado 
em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação a Emenda Modificativa nº 01/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 133/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2010. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00144/2010.- Institui no Município 
de Itapira o banco de Remédio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 144/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade à 
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 
votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, 
coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 144/2010. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
00145/2010.- Institui o Estudante Voluntário no âmbito da rede pública de ensino e dá outra 
providências. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 



nº 145/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2010. Aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2010. 
Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a 
Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 
verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 
145/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2010. Aprovada em segunda 
votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda 
Aditiva nº 01/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00149/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 140.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 149/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
00152/2010.- Denomina trecho de estrada no bairro do Rio Manso de Antonio Vomero. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 152/2010. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda 
discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 152/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Gostaria de agradecer 
os nobres vereadores. Para quem não conhece a ponte se chama Milton Azém. É um trecho 
que entra na Fazenda do Sr. Antonio. É uma pessoa que sempre colabora com bairro. A 
família requisitou esse fato. Gostaria de dizer que agradeço a votação dos senhores 
vereadores. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00292/2010.- Requer a designação de Audiência Pública na Sede do Poder Legislativo, em 
conjunto com a UIPA (União Internacional Protetora dos Animais) para discutir sobre a atual 
situação da ONG e sobre políticas públicas no município sobre o problema de animais 
abandonados. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 292/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 00300/2010.- 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 do Sr. 
Prefeito. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão a 
Indicação nº 00390/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente 



a realização de estudos objetivando o cadastramento dos profissionais de beleza e estética do 
município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 390/2010. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em 
única discussão a Indicação nº 00438/2010.- Sugere estudo por parte da Prefeitura para 
apresentação de alteração na LOMI conforme especifica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00439/2010.- Sugere a criação 
de nova frente de trabalho na Prefeitura Municipal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 439/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Novembro de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores 
foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. 
Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da 
imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


