
ATA DA 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 de novembro de 2010. Presidente: PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário "ad hoc": ANTONIO ORCINI. 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, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LU IS 
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  FONSECA e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o vereador senhor MAURO 
ANTONIO MORENO . A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício, Carlos Alberto Sartori, 
declara abertos os trabalhos da presente sessão e em virtude da ausência momentânea do 
Presidente da Casa, Sr. Paulo Roberto Andrade, suspende a sessão por 5 minutos. Reiniciada 
a sessão, o Sr. Vice-Presidente em Exercício, invocando a proteção de Deus declara abertos os 
trabalhos da presente Sessão, e dá início imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, 
o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao Vereador Luis Henrique Ferrarini 1º Secretário 
"ad hoc", para que assuma a presidência "ad hoc", para que possa fazer uso da palavra. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Boa noite a 
todos. Gostaria de falar sobre um assunto que faz referência às agentes de saúde, sendo que 
parte delas está presente nesta Casa de Leis. Elas prestam um serviço muito importante ao 
nosso município. As agentes de saúde ingressaram no serviço público antes de 2006. Portanto 
as referidas agentes de saúde que trabalham em prol da comunidade estão prestes a perder o 
serviço. Acredito que como vereadores devemos tomar alguma atitude para solucionarmos 
esse tipo de problema. Elas prestam serviço há muitos anos. Então, acredito que são boas 
funcionárias. Tenho como exemplo, sendo que foi citado anteriormente, a referida lei 
complementar que foi feita pela Prefeitura de Mogi Guaçu, sendo que a mesma autoriza a 
admissão das agentes comunitárias de saúde que foram contratadas anteriormente à emenda 
constitucional de nº 51/2006, pelo centro de ação social de Mogi Guaçu e dá outras 
providências. Então, essa emenda garante o direito de emprego dessas pessoas que se fazem 
presentes nesta Casa de Leis. Algumas agentes não puderam estar presentes por motivos 
particulares, mas acredito que elas estão bem representadas. Portanto, o Poder Executivo 
Municipal pode estar enviando um projeto de lei a esta Casa de acordo com a emenda 
constitucional, pois não estará infringindo nenhum princípio legal. À partir do momento que a 
nossa lei maior, Constituição do Estado de São Paulo, prevê essa condição de estar 
contratando definitivamente as referidas agentes de saúde, acredito que seria uma 
oportunidade de o prefeito, bem como a Prefeitura Municipal, arcar com os compromissos 
referentes as agentes de saúde. São pessoas que trabalham e necessitam do emprego. As 
agentes de saúde prestam um serviço de qualidade a nossa população. Então, gostaria de 
deixar registrado o meu apelo em relação a esse fato. Devemos lutar e trabalhar para que as 
agentes comunitárias possam receber seus direitos adquiridos perante a nossa Constituição do 
Estado. Acredito que como vereadores devemos constatar aquilo que é bom e certo. Então, 
vocês estão em pleno direito conforme a lei maior traduz em seu texto legal. A emenda 
constitucional é de nº 51/2006. A emenda diz o seguinte: “As agentes comunitárias de saúde 
que estiverem exercendo suas atividades anteriormente a data de 14 de fevereiro de 2006, data 
da promulgação da emenda constitucional de nº 51/2006, ficando dispensadas de submeterem 
a novo processo seletivo público.” Antes de elas exercerem suas profissões, as mesmas 
submeterem-se a uma prova. A referida prova não está sendo encontrada. Procuraram no setor 
de Recursos Humanos, mas até o presente momento não encontraram absolutamente nada. 
Acredito que devemos trabalhar favoravelmente a essas pessoas que proporcionam melhores 
condições ao nosso setor de Saúde. Deixo registrado o meu apelo aos vereadores e ao líder do 
prefeito, Sr. Mario da Fonseca, para que possamos conquistar um direito prescrito em lei. 



Outro assunto que gostaria de falar faz referência a questão da falta de medicação. 
Medicamento é sagrado. Muitas pessoas estão enfermas, sendo que as mesmas necessitam de 
medicação urgentemente. Devemos fiscalizar. Acredito que existe uma verba própria 
direcionada exclusivamente para uso da Saúde. Sabemos que o gasto da Saúde é grande, mas 
a medicação é necessária. Podemos estar fazendo qualquer outra coisa, mas a Saúde é 
primordial a qualquer cidadão. Muitas pessoas estão sem medicação, sendo que elas não 
possuem condições financeiras para efetuarem a compra do medicamento. Muitas pessoas 
tomam medicação somente para sobreviverem. Acredito que o nosso prefeito, bem como o 
secretário de Saúde, deve tomar alguma atitude. Falei na sessão passada, mas o problema 
ainda existe. Muitos projetos relacionados a abertura de créditos vêm a esta Casa. Portanto, 
acredito que também devem comprar medicação para a população que necessita. A medicação 
é essencial para que as pessoas enfermas mantenham-se vivas. A partir do momento que as 
pessoas não tomam corretamente medicação contra pressão alta, as mesmas estão passando 
por risco de enfarte. Outros transtornos maiores podem acontecer também. Em relação a Praça 
existente nas imediações da Vila Pereira, a mesma se encontra muito mal cuidada. A praça 
sempre foi cuidada. Os moradores que residem próximos a praça reivindicam melhorias. A 
Praça João Batista Baiochi, situada ao lado do Fórum , também está suja e abandonada. Então, 
acredito que deve haver melhorias no serviço público. Os cidadãos pagam seus impostos. 
Portanto, os mesmos devem receber condições de Saúde adequadas, dentre outras situações, 
como medicação, por exemplo. Quanto a situação de algumas escolas municipais, muitas 
delas estão com falta de funcionários. Algumas escolas que funcionavam com oito 
funcionários, atualmente somente possuem quatro. Devemos rever essa situação. Estamos 
cuidando de crianças e jovens. A segurança e a limpeza das escolas são muito importantes. No 
ano passado muitos brinquedos foram distribuídos a todos os alunos da rede municipal de 
Educação. Esse ano foi disponibilizado os mesmos jogos do ano passado. Acredito que os 
brinquedos foram comprados em excesso, sendo que outros setores da Educação necessitam 
de melhorias. Faltam funcionários, como por exemplo, zeladores. Então, devemos investir 
melhor o dinheiro da Educação. Muitas escolas estão sem professores. Muitos alunos vão à 
escola, sendo que logo em seguida retornam as suas residências devido a falta de professores. 
Muitas escolas não possuem inspetores para receberem os alunos. Acredito que somente 
tomarão providência quando ocorrer um fato desagradável. Deve haver pessoas disponíveis 
para cuidar das crianças. Comprar materiais em excesso, no caso da Educação, não deve 
acontecer. O dinheiro deve ser usado para a manutenção e melhoria nas escolas da rede 
pública. Vinte e cinco por cento do orçamento de nosso município é destinado a Educação. 
Então, acredito que devemos cobrar e solicitar melhorias a nossa cidade. Muito obrigado e 
boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no 
Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício suspende a sessão por 10 minutos. 
(Suspensa). Reiniciada a sessão ainda no Pequeno Expediente, já com a presença do 
Presidente Paulo Roberto Andrade, o mesmo o dá por encerrado e passa de imediato ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Antonio Orcini  para que 
assuma a vaga da 1ª Secretaria "ad hoc". A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
23 de Novembro de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 2º) Ofício s/nº.- Em que o vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho, comunica que reassumirá o cargo de vereador a partir do dia 01 de 



dezembro de 2010. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos aos Requerimentos de Licença: 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 00306/2010.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 4º) REQUERIMENTO Nº. 00312/2010.- Requer licença para tratamento de 
saúde no dia 26 de novembro de 2010. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) REQUERIMENTO Nº. 00313/2010.- 
Requer licença para tratamento de saúde no dia 26 de novembro de 2010. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) 
REQUERIMENTO Nº. 00314/2010.- Requer licença para tratamento de saúde no dia de 
hoje. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente 
faz a leitura dos Relatórios. 7º) RELATÓRIO Nº. 0012/2010.- Prestação de contas 
apresentada em Audiência Pública no dia 24 de novembro de 2010, no Plenário da Câmara 
Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º Trimestre de 2010. Autoria. 
Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Relatórios o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 8º) Projeto de 
Lei Complementar nº. 0015/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Reclassifica os cargos de Professor de Educação 
Infantil I e de Professor Adjunto de Ensino Fundamental. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei Complementar nº. 0016/2010.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Regulamenta e revisa dispositivos da Lei Complementar nº 3.995/06, revisada pela Lei 
Complementar nº 4.245/08, que institui a Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do 
parcelamento do Solo urbano e para fins urbanos e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Projetos de Lei 
Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 10º) Projeto de Lei nº. 
00160/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através do Banco do Brasil S.A. 
na qualidade de Mandatário, a oferecer garantias e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 00161/2010.- 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$ 380.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Projeto de Lei nº. 
00162/2010.- 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$ 
90.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) Projeto de 
Lei nº. 00163/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) 
Projeto de Lei nº. 00164/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) Projeto de Lei nº. 
00165/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Revoga o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 4.530, de 20 de janeiro de 
2010. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 16º) Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto 
de Lei nº 143/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 143/2010 que "Estima a 
Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) Emenda 
Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. Alteram-se dispositivos ao 
Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2011".. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 18º) Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que "Altera anexos 
do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Emenda Modificativa de nº. 002/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 143/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 143/2010 que 
"Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 20º) 
Emenda Modificativa de nº. 002/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. Alteram-se 
dispositivos ao Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011".. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 21º) Emenda Modificativa de nº. 002/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Emenda Modificativa de 
nº. 003/2010.- Ao Projeto de Lei nº 143/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 
143/2010 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 23º) Emenda Modificativa de nº. 003/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. 
Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011".. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 



2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Emenda Modificativa de nº. 003/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) Emenda Modificativa de 
nº. 004/2010.- Ao Projeto de Lei nº 143/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 
143/2010 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 26º) Emenda Modificativa de nº. 004/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. 
Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011".. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Emenda Modificativa de nº. 004/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) Emenda Modificativa de 
nº. 005/2010.- Ao Projeto de Lei nº 143/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 
143/2010 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 29º) Emenda Modificativa de nº. 005/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. 
Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011".. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Emenda Modificativa de nº. 005/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 31º) Emenda Modificativa de 
nº. 006/2010.- Ao Projeto de Lei nº 143/2010.Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 
143/2010 que "Estima a Receita e Fixa a Despesas para o Exercício Financeiro de 2011".. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 32º) Emenda Modificativa de nº. 006/2010.- Ao Projeto de Lei nº 154/2010. 
Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 154/2010 que "Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2011".. Autoria: Décio Da Rocha. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) Emenda Modificativa de nº. 006/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 155/2010. Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 155/2010 que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013.". Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Não havendo mais Emendas 
Modificativas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 34º) PARECER nº. 220/2010.- 
Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 16/2010. A Comissão de Ética, que a este 
subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da renomada 
advogada e Vereadora à Câmara Municipal de Itapira, Dra. Sônia de Fátima Calidone dos 



Santos, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Luis Hermínio Nicolai, com a 
finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2010, outorgando-lhe o 
Titulo de Cidadã 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 pela homenageada como advogada e 
Vereadora do Município de Itapira. Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos, filha de 
Antonio Calidone e Wilma Ribeiro Calidone, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara, em 09 de abril de 1959, onde cursou a faculdade de letras na URRJ. Mudou-se 
para a cidade de Itapira em 08 de janeiro de 1982, casando-se em 1ª núpcias com o dentista 
Júlio Luis Recchia, advindo dessa união conjugal as filhas Maíra Calidone Recchia Bayod, 
advogada, e Anariá Calidone Recchia, cientista política. Casada em 2ª núpcias com o 
advogado Antonio Carlos dos Santos há 14 anos, advindo dessa união a filha caçula Olívia 
Calidone dos Santos, com 12 anos, estudante. Cursou direito na Fundação Pinhalense de 
Ensino, atuando como advogada trabalhista nesta cidade desde maio de 1992. Seu currículum 
que fica fazendo parte do presente processo, a credência a receber o Título de Cidadã 
Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo exposto que 
da Biografia da homenageada consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 16/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2010. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
0016/2010.- Em que o Sr. Luis Hermínio Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima 
advogada e Vereadora Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) PARECER nº. 221/2010.- Ao Projeto de 
Decreto de Legislativo nº 17/2010. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta 
data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia da renomada médica Dra. Maria de 
Lourdes Bialon Santana, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Paulo Roberto 
Andrade, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2010, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadã 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 pela homenageada 
como médica e pelas funções serviços que realiza em prol das entidades assistenciais de nossa 
cidade. Casada com o também médico Dr. Newton Santana, de cuja união advieram dois 
filhos. 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 17/2010. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede 
a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2010. Projeto de Decreto Legislativo nº. 
0017/2010.- Em que o Sr. Paulo Roberto Andrade submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima 
Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 36º) PARECER nº. 222/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 
18/2010. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de 
opinar sobre o bojo da Biografia do renomado médico e Vereador à Câmara Municipal de 
Itapira, Dr. Mauro Antonio Moreno, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos 
Alberto Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
18/2010, 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 médico e pelas funções que ocupou e ainda ocupa em diversas entidades 
assistenciais de nossa cidade. Dr. Mauro Antonio Moreno, nasceu no Município Piracicaba, 
Estado de São Paulo, em 17 de fevereiro de 1957, sendo seus pais José Antonio Moreno 
Corrêa e Antonia de Jesus Miotto. Casado com Eliana Pereira da Silva Moreno, advindo dessa 
união dois filhos: Hector Moreno e Victor Pietro Moreno. Formou-se em medicina pela 
Fundação Universitária Sul Fluminense - Município de Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
em 1980. Exerceu sua profissão antes de residir em Itapira, no curso de pós graduação, nos 
seguintes hospitais: Hospital Municipal Souza Aguiar - RJ; Hospital Beneficência Portuguesa; 
Hospital Geral de Ipanema; Unicamp - Sanitarista - 1995 - Campinas - SP; USP - São Paulo - 
1990 - 1991 - São Paulo - Curso de Especialização e Médico Legista; União Social Camiliana 
- 1994 - Bragança Paulista - SP. Medicina do Trabalho. Iniciou suas atividades médicas na 
Prefeitura Municipal de Itapira no mês de setembro de 1984, como médico concursado, 
chegando a ocupar o cargo de Diretor Clínico e Vice-Diretor do Hospital Municipal de 
Itapira, no período 2001 a 2004. Foi eleito Vereador à Câmara Municipal de Itapira, no ano de 
2008, para a legislatura 2009/2012, sendo reconhecido pelos excelentes trabalhos realizados 
para a população de Itapira. 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 18/2010. É este o 
Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 
018/2010. Projeto de Decreto Legislativo nº. 0018/2010.- 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 médico e Vereador Dr. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 37º) 
PARECER nº. 223/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 13/2010. As Comissões 
de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, 
que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo 
nº 013/2010, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao renomado filósofo, poeta, escritor e pacifista DR. DAISAKU 
IKEDA, são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado 
é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes 
serviços prestados em prol da comunidade itapirense, nacional e mundial. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) PARECER 
nº. 224/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 14/2010. As Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
014/2010, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao renomado empresário e administrador Ederaldo Miquilini,, 
são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é 
merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços 
prestados em prol da comunidade itapirense. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. 



a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 39º) PARECER nº. 225/2010.- Ao Projeto de 
Decreto de Legislativo nº 15/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas 
que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2010, de autoria do 
vereador Cleber Borges, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
renomado comerciante Jorge Nehmi, são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe 
óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe 
confere pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade itapirense. É este o 
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 29 de novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 40º) 
PARECER nº. 226/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2010 e Emenda 
Modificativa nº 01/10. 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 12/2010, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Extingue e cria cargo no SAAE", bem como à 
Emenda Modificativa nº 01/10, de autoria da Bancada da Situação, 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. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 
Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 41º) PARECER nº. 227/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 62/2010. 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 62/2010, de 
autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori , que "Institui o programa de acolhimento familiar 
de crianças e adolescentes, denominado “Programa Família Acolhedora", são de parecer 
favorável, uma vez que a matéria não apresenta 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 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 42º) PARECER nº. 228/2010.- 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", são de parecer favorável à sua tramitação, todavia, optaram por apresentar a 
seguinte emenda: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2010. Art. 1º - Altera a redação do Art. 
1º e do Art. 4º do Projeto de Lei "sub studio" que passará a constar com a seguinte redação: 
...Artigo 1º Fica criada no município de Itapira, a contribuição voluntária de todo 
munícipe proprietário de imóveis pessoas jurídicas do comércio, indústria, serviços e 
inquilinos, no valor mínimo de R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos), a ser destinada 
para subsidiar orçamento financeiro da Sociedade Esportiva Itapirense e entidades 
assistenciais do Município, devidamente cadastradas junto ao Conselho da Criança e do 
Adolescente. ....Art. 4º - O repasse líquido da arrecadação deverá ocorrer 
mediante cheque administrativo nominal à Entidade, destinado ao Presidente e 
Tesoureiro, legítimos representantes da Sociedade Esportiva Itapirense e das 
entidades Assistenciais que aderirem ao convênio. Quanto ao mérito, deixam a critério 



do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 43º) PARECER nº. 229/2010.- Ao Projeto de Lei nº 146/2010 e 
Emenda Aditiva nº 01/2010. As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, 
Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que 
a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 146/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza alienação de lotes do Loteamentos Istor 
Luppi e Antonio Monfredini", bem como à Emenda Aditiva nº 01/2010, de autoria da 
Bancada Majoritária, são de 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. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 44º) PARECER nº. 230/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 151/2010 e Emenda Aditiva nº 01/2010. As Comissões de Justiça e Redação; 
Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 
Lei nº 151/2010, de autoria dos vereadores Luis Hermínio Nicolai, Luis Henrique Ferrarini, 
Cleber Borges, que "Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona.", bem como 
à Emenda Aditiva nº 01/2010, de autoria do Vereador Antonio Orcini, são de 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 45º) PARECER nº. 231/2010.- Ao Projeto de Lei nº 156/2010. 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 156/2010, de autoria do Vereador Décio da Rocha 
Carvalho 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", são de 
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 30 de novembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 46º) PARECER nº. 232/2010.- Ao Projeto de Lei nº 157/2010. 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 157/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
150.000,00", 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 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 47º) PARECER 
nº. 233/2010.- Ao Projeto de Lei nº 158/2010. 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 158/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a concessão de 
incentivos à EMBRAMAC - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA", 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 30 de Novembro de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 48º) PARECER nº. 234/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
159/2010. 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 159/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Revoga o art. 4º da Lei nº 3336/01 e seus parágrafos 
acrescidos pela Lei nº 3340/01", 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 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato 
aos Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 49º) 
Requerimento nº. 00301/2010.- Voto de Congratulação com o designer gráfico Tiago Pereira 
Pompeu pela vitória do concurso de logotipos para o Centro de Estudo em Engenharia 
Ambiental da Universidade do Estado de Amazonas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 
de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 50º) Requerimento nº. 
00302/2010.- Voto de Congratulação com o site Kala, em nome de seu diretor, Carlos Bueno 
de Oliveira Neto e sua equipe pelos relevantes serviços prestados e sucesso obtido em 
aproximadamente 2 anos de atuação. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 51º) Associação de Moradores da Vila 
Penha do Rio do Peixe: Convite para a realização do desfile em comemoração ao aniversário 
do Bairro, no dia 05 de Dezembro próximo, a partir das 09:00 horas, com saída em frente do 
antigo CAIS (Rua Farmacêutico Antonio Serra), seguindo pela ruas do bairro até a Praça José 
Soares (Centro Comunitário José Carlos Miqueline). DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Esgotado o tempo Regimental do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 
minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 
após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00156/2010.- 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. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor 
presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, público presente, integrantes do 
grupo dos cavaleiros, boa noite. Muitas vezes participei da romaria realizada em nossa cidade. 
Gostaria de pedir desculpas a vocês, pois estamos presentes nesta Casa de Leis há muito 
tempo, sendo que somente agora elaboramos o referido projeto. Acredito que Nossa Senhora 
nos iluminou, pois nunca é tarde demais. Acredito que os nobres vereadores votarão 
favoravelmente ao projeto de lei. Fico muito feliz de ser o autor do referido projeto. Também 
fico muito feliz de as comissões aprovarem o conteúdo do projeto. Gostaria de parabenizar 
todos os vereadores. Acredito que a situação melhorará e a festa será mais linda. Muito 
obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 0156/2010. 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 156/2010. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00157/2010.- Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 150.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 157/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00158/2010.- Autoriza a concessão de incentivos à EMBRAMAC - EMPRESA 
BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
158/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00159/2010.- Revoga o art. 4º da Lei nº 3336/01 e seus parágrafos acrescidos pela Lei nº 
3340/01. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 159/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
300/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 438/2010. Aprovada por 



unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 30 de Novembro de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Como cheguei atrasado 
na sessão de hoje, conseqüentemente não consegui fazer uso da palavra no Pequeno 
Expediente. No entanto, não foi permitido, pois a presente sessão havia sido iniciada. Então, 
gostaria de dizer algumas palavras para que somente não passasse em branco. Gostaria de 
agradecer a todos os vereadores por esse período em que estive presente nesta Casa. Agradeço 
a forma cordial e respeitosa em que fui tratado, embora divergindo de algumas opiniões. 
Sempre pautei a minha conduta no campo político, respeitando as adversidades. Nunca levei 
as nossas diferenças para fora desta Casa. Sempre fui amigo de todos e sempre pautei pela 
amizade. Gostaria de agradecer a todos os funcionários desta Casa, pois sempre foram muito 
atenciosos e educados com minha pessoa. Sempre me trataram muito bem desde o primeiro 
dia em que estive presente nesta Casa. Não tenho o que reclamar dos funcionários desta Casa. 
Gostaria de dizer, senhor presidente, que a vida de suplente é desse modo, pois um dia 
estamos presentes nesta Casa e no outro não. Posso afirmar que em todas as vezes em que 
estive presente nesta Casa de Leis não me arrependi um minuto. Todas a vezes aprendi e 
cresci. Acredito que trabalhei para honrar cada voto que me foi disponibilizado. Então, saio 
desta Casa sem mágoas de ninguém e muito engrandecido. Acredito que novamente aprendi 
muito. Gostaria de dizer a todos, sem exceções, que foi um prazer imenso estar nesta Casa, 
trabalhar com todos e poder representar o município, sempre honrando todos os votos que 
recebi. Então, desde já, gostaria de agradecer os funcionários desta Casa, público presente, 
nobres vereadores, imprensa, por mais uma vez poder trabalhar com todos. Muito obrigado.” 
A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Gostaria de agradecer ao nobre vereador por ensinar muitos fatos novos a 
todos nós. Gostaria de me desculpar se caso fiz alguma coisa errada em relação a sua pessoa. 
Você possui um grande amigo. Pode ter certeza disso. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Antes de passar a 
palavra a nobre vereadora Sônia, gostaria de dizer aquilo que disse a você pessoalmente, caro 
colega Mário da Fonseca. Sua palavra é o que realmente deveria prevalecer. Sua vontade 
deveria prevalecer na política itapirense, ou seja, o bom senso. Divergências sempre existirão 
em qualquer campo, mas não pode existir a mágoa pessoal. Então, da mesma forma em que o 
senhor teve o respeito, acredito que todos também tiveram. Posso afirmar que também não 
possuo mágoas em relação a sua pessoa. Sinto a sua ausência, pois foram tempos de desgaste 
e discussões, mas com um final feliz. Peço licença aos senhores, caso o senhor queira, de abrir 
o Pequeno Expediente da próxima sessão para que o senhor possa falar da melhor maneira 
possível. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Primeiramente gostaria de usar as palavras que 
um dia o nobre vereador Toninho Orcini disse, ou seja, você fala muito bonito, nobre 
vereador Mário. Gostaria de dizer, Mario, que a sua presença engrandeceu essa Casa de Leis. 
Não somente pelo fato de falar muito bem, mas pelo fato de falar com conhecimento. Isso me 
alegra muito, pois você sempre foi meu companheiro nesta Casa. O segundo motivo é que 
atuamos na mesma área profissional. Então, além de você elevar o nível do debate nesta Casa, 
acredito que você também engrandeceu a advocacia com suas atitudes ilibadas, seu caráter e 
jeito conciliador. É muito bem diferente de mim, pois não sou tão conciliadora assim. 
Concordo com o que o presidente disse, pois você deve voltar a esta Casa e usar o espaço do 
Pequeno Expediente. Acredito que um filho sempre retorna a sua casa. Então, acredito que 
você retornará. Digo que essa Casa perderá a bonita oratória de sua pessoa, mas enfim, 
acredito que essa é a vida. Desejo que você continue trilhando na advocacia e seja muito feliz 



com seu filho recém nascido. O que precisar sempre estarei a disposição, se é que possuo 
capacidade e competência para te ajudar de alguma forma. Muito obrigada.” A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONI O ORCINI:  “Como fui líder da bancada 
de oposição, acredito que tivemos muitas divergências. Sei que vossa excelência é um grande 
orador e conhecedor de todos os projetos. Gostaria de me desculpar com você em relação a 
algumas ofensas no decorrer das sessões. Nunca falei nada por maldade. Do mesmo modo, 
gostaria de dizer que estamos torcendo por você. Desejo muito sucesso na sua vida política. 
Tenho certeza que na próxima eleição você estará presente nesta Casa. Muito obrigado.” 
(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. 
 
 


