
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de dezembro de 2010. Presidente: 
CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, verificando-se pelo 
"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 
ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILV A BORGES, 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, L UIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 
ANTONIO MORENO e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTO S. Ausente o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE . O Sr. Vice-Presidente em Exercício, 
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra 
a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, 
funcionários desta Casa. Vim a esta tribuna porque acredito que talvez a presente sessão seja a 
última do ano. Aliás, a presente sessão é a última sessão ordinária desse ano. Caso haja outras 
sessões, acredito que somente teremos extraordinárias, onde não cabe o Pequeno Expediente. 
Venho a esta tribuna, de forma tranqüila, para desejar feliz natal e que o próximo ano seja 
melhor para todos. Gostaria de fazer um balanço em relação aos fatos que acorreram nesse 
ano, sendo que não gostaria de sentir saudades. No início de 2008 levei um passa moleque da 
administração. Depois de dois anos levei outro passa moleque. Então, acredito que comecei o 
ano de 2008 com um solapado e outro no final do ano. Gostaria de deixar algumas coisas 
claras nesta Casa de Leis. A primeira delas é que amanhã terei uma reunião para decidir qual 
posição o meu partido tomará em relação a administração. Gostaria que ficasse bem claro a 
todos que estarei firme em meu propósito, embora tenha percebido que esta Câmara a partir 
do ano que vem não terá aquela dicotomia que possuíamos nos dois últimos anos, ou seja, 
quatro a quatro ou cinco a quatro. Acredito que atualmente a Câmara se apresenta menos 
beligerante e mais composta entre os vereadores. Gostaria de dizer que continuo firme em 
minha posição de oposição em relação a atual administração. Para mim ser oposição não quer 
dizer que esteja do lado desse ou daquele. Já disse aos vereadores que jamais me alinharei ao 
deputado. Acredito que todos sabem os motivos pelos quais jamais me alinharei com o 
ex-prefeito dessa cidade por questões não somente políticas como também morais. Nunca fui 
amiga do Barros Munhoz. Sempre possuí divergências políticas com o deputado Barros 
Munhoz. A administração Toninho Bellini perdeu uma vereadora que desde o seu primeiro 
dia de mandato se colocou ao seu lado. Então, amanhã o meu partido realizará uma reunião. 
Talvez o meu partido realize uma coletiva informando o que ficou decidido. Nunca fui uma 
oposição de quanto pior, melhor. Mesmo na época do Barros Munhoz sempre fui oposição 
propositiva, ou seja, aquilo que entendia que não estava correto conseqüentemente votava 
contra. Quando havia indícios de mal administração em relação ao dinheiro público, 
conseqüentemente investigava. Aquilo que concluía sempre encaminhava ao Ministério 
Público. Espero, do fundo de meu coração, que a administração Toninho Bellini não me force 
a ir ao Ministério Público, ou seja, a administração deve continuar se portando como se portou 
até os dias atuais do ponto de vista da ética relacionada aos fatos públicos. Gostaria que isso 
ficasse bem claro porque sempre disse que o dia em que soubesse que a administração estaria 
malversando a coisa pública, conseqüentemente estaria fora desse grupo. A minha saída do 
grupo não foi por conta disso. Espero, do fundo de meu coração, que o prefeito Toninho 
Bellini continue sendo probo em sua administração. Em relação a isso, acredito que até o 
presente momento o prefeito acatou essa situação. Nunca tive nenhum conhecimento de que o 
atual prefeito não tenha sido probo em relação a administração pública. A minha questão com 



a administração é do ponto de vista político. Por que seria do ponto de vista político? Seria 
porque em minha opinião não existe negociata na política. Em minha opinião, na política deve 
haver palavra. Deixo o grupo pela falta de palavra de meu grupo e do prefeito Toninho 
Bellini. É por esse motivo que estou deixando o meu grupo político. Espero que o prefeito 
continue sendo probo em sua administração, sendo que não me terão nos próximos dois anos 
como uma aliada ao grupo do prefeito. Então, vim a esta tribuna para apenas colocar essas 
situações. Percebi que alguns jornais questionaram até quando a minha pessoa seria oposição. 
Oposição perdurará enquanto durar o meu mandato. Não sei o que o Partido dos 
Trabalhadores (PT) decidirá. Posso afirmar que o Partido dos Trabalhadores (PT) sabe o meu 
posicionamento. Gostaria de dizer que não abrirei mão desse posicionamento. Não quer dizer 
que votarei contra todos os fatores que venham da administração. Acredito que nunca fui 
irresponsável. Então, posso afirmar que votarei favorável em relação ao que for bom para a 
nossa cidade. Espero que o prefeito continue honrando os votos que obteve da população de 
Itapira e continue administrando a coisa pública como, até então, vem fazendo. Gostaria de 
dizer ao futuro presidente desta Casa de Leis que não possuímos, sequer, salas, quanto mais 
computadores. Acredito que é louvável o que o presidente Paulo fez em relação aos 
estudantes, embora acredite que não resolverá o problema. A situação dos vereadores também 
deveria ser revista. Gostaria de me despedir desejando a todos que o ano de 2011 seja bem 
melhor que o ano de 2010. Feliz natal a todos e muito obrigada... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de dizer que tomei a liberdade na 
data de hoje para colocar uma emenda no orçamento solicitando aumento no orçamento da 
Câmara Municipal para a possibilidade de alocar a parte de baixo deste recinto. Entraria na 
parte de aquisição ou reforma. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de 
cumprimentar os senhores vereadores, público presente e funcionários desta Casa. A Dra. 
Eliane está presente neste recinto na data de hoje, sendo que obtive a oportunidade de 
trabalhar juntamente com a mesma no Hospital Municipal. Sempre dedicou seus serviços aos 
pacientes que recorriam ao Hospital Municipal. Essa homenagem é de justo merecimento 
pelos seus estudos e trabalhos oferecidos aos munícipes de Itapira. Fico muito feliz de vê-los 
presentes nesta Casa. No decorrer da presente sessão será lido o voto de congratulação. Peço 
que aguardem o intervalo para que possamos estar registrando esse momento. Nesta 
oportunidade gostaria de dizer aos presentes que hoje é a última sessão ordinária. Gostaria de 
agradecer mais uma vez toda a população que me fizeram representá-la nesta Casa de Leis 
através de seus votos. Acredito que é de extrema importância a confiança da população em 
relação aos vereadores. Estou presente nesta Casa de Leis porque acreditaram em minhas 
propostas de trabalho. Prometo que estarei desenvolvendo o meu trabalho, ou seja, 
fiscalizando e reivindicando os direitos de toda população. Acredito que o papel fundamental 
do vereador é fiscalizar, requerer e indicar situações que colaboram com a população e com 
nosso município. Seria a função mais nobre do vereador, ou seja, sempre na linha de frente 
juntamente com toda a população. Corremos atrás de muitas situações neste ano. Com certeza 
o próximo ano será melhor. Não podemos nos esquecer dos funcionários públicos 
encarregados em levar o serviço público. Uma Prefeitura Municipal sem funcionários não 
caminha corretamente. Então, acredito que sempre devemos nos lembrar dos funcionários 
públicos, seja no momento do aumento salarial ou aquisição de benefícios dos quais possuem 
direito. É muito importante essa situação, pois desse modo a administração será boa e coesa. 
O funcionário público deve ser reconhecido e pago dignamente. Gostaria de agradecer o 
Tiago, presidente do Conselho da Criança de Adolescente, que se faz presente no recinto 
desta Casa de Leis. Também gostaria de agradecer a Dra. Edith, companheira de trabalho da 



Dra. Eliane. Não posso esquecer-me das pessoas e do público em geral que se fizeram 
presentes nesta Casa de Leis no decorrer desse ano. Posso afirmar que continuarei com a 
função de fiscalizador das escolas, praças, bairros, dentre outros setores públicos que fazem 
parte de nossa cidade. Acredito que devemos rever muitas situações, pois o orçamento do ano 
de 2011 está prestes a ser aprovado. O orçamento do próximo ano está estimado em cerca de 
R$ 171.000.000,00. Acredito que uma cidade bem administrada, recebendo recursos do 
governo Estadual e Federal, realizará uma boa administração. O dinheiro público não pode ser 
jogado no ralo e sim bem administrado. Não podemos deixar faltar medicamentos nos postos 
de saúde de nossa cidade. A área de Saúde de nosso município se encontra muito precária. É 
difícil trabalharmos nessa situação. Os médicos e funcionários ficam em uma situação difícil 
em relação a prestação de serviços aos doentes. Devemos rever essa situação e buscar 
recursos para a área de Saúde. Acredito que é função do vereador. Por esse motivo existe o 
orçamento, ou seja, futuramente cobraremos essas situações. O prefeito foi eleito pela 
população. Como vereadores devemos fiscalizar o Executivo, dentre outras situações que 
venham a beneficiar a nossa cidade. O vereador é linha de frente da população. Gostaria de 
deixar os meus agradecimentos aos funcionários desta Casa, sendo que durante todo o ano 
colaboraram e se empenharam para que pudéssemos executar com êxito a nossa função. É 
muito importante possuirmos uma boa equipe de trabalho. O ano próximo ano deverá ser 
melhor para toda a população. 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 declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 3ª 
Sessão Extraordinária, realizada em 01 de Dezembro de 2010. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de Dezembro de 2010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida 
o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura 
das matérias constantes do Expediente. 3º) Ofício SG-DAO nº 0469/2010. Comunicado de 
liderança. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. Não havendo mais Ofícios passamos aos Relatórios. 4º) RELATÓRIO Nº. 
0013/2010.- Audiência Pública realizada no dia 09 de dezembro de 2010, para discussão e 
debate do Projeto de Lei nº 143/2010 que "Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício 
de 2011 e dá outras providências, bem como aos Projetos de Lei nº 154, 155, 162 e 163, que 
dispõem sobre as alterações à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2010/2011 e Plano Plurianual 
de 2010/2013. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Relatórios passamos aos Requerimentos de 
Licença. 5º) REQUERIMENTO Nº. 00324/2010.- Requer licença para tratamento de saúde 
no dia 10 de dezembro de 2010. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice Presidente em Exercício. 6º) REQUERIMENTO Nº. 00332/2010.- 
Requer licença para tratamento de saúde no dia 10 de dezembro de 2010. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice Presidente em 



Exercício. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 00168/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina ruas 
da gleba desmembrada de Waldemar Riboldi, no Bairro dos Prados. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 
00169/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder 
ajudas de custo para realização do Carnaval 2011 e dá outras providências. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a 
presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a 
fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) 
Emenda Aditiva de nº. 0001/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2010. 
Inclua-se no art. 4º do Projeto de Lei Complementar nº 16/10 o item "5". Autoria: Prefeito 
Municipal. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova, 
para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia 
de Hoje, a fim de ser discutida e votada. A seguir, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos alerta que o acordo é para que somente os Projetos relacionados ao Orçamento, 
Diretrizes e PPA fossem às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia para serem 
discutidos e votados. Com relação a este projeto a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos vota contrário ao requerimento do vereador Luis Hermínio Nicolai. Portanto, com 
o voto contrário da nobre Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos a Emenda Aditiva 
nº 01/2010 não obteve aprovação unânime do colendo plenário, sendo, a mesma, 
encaminhada às Comissões Competentes. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “É um projeto de lei 
complementar. O mesmo não está na Ordem do Dia. É uma emenda a um projeto de lei que já 
existe... Carlos Alberto Sartori:  Incluindo o bairro da Fazenda do Cedro. Pelo o que entendi 
seria somente a emenda. O projeto não está na Ordem do Dia... Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos: Ele não está na Ordem do Dia. Então, acredito que o projeto deve ser 
encaminhado às comissões. Esse projeto já foi aprovado. O projeto deve ser encaminhado às 
comissões, sendo que não pode ser encaminhado a Ordem do Dia sem o parecer. Sinto muito, 
pois desse modo votarei contra... Carlos Alberto Sartori:  A Flávia ficou de vir a esta Casa 
para explicar a situação. Acredito que não possuímos conhecimento de toda a referida área. 
Entendi que somente as emendas relacionadas ao orçamento seriam aprovadas... Décio da 
Rocha Carvalho: Conheço o problema da localidade. A referida fazenda faz fundo como 
bairro do Rio Manso. Acredito que a pessoa responsável em vender os terrenos faleceu. 
Então, seria uma parte da fazenda que está sendo transformada em expansão urbana. Foi feito 
um loteamento clandestino na localidade... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: O 
prefeito possuiu o ano inteiro para enviar a esta Casa esse projeto. Votarei contra. Como está 
recebendo um voto contra a emenda não pode vir a Ordem do Dia... Carlos Alberto Sartori:  
O projeto será encaminhado as comissões.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Gostaria que fossem lidos e exarados os pareceres de 
todas as emendas. São emendas que direcionam verbas às entidades. Devemos entender a 
situação e realizar um acordo. Muito obrigado.” DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Emenda Modificativa de nº. 



0012/2010.- 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: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Emenda Modificativa de nº. 
0012/2010.- 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: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Emenda Modificativa de nº. 
0012/2010.- 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: Manoel De Alvário 
Marques Filho Expediente. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 13º) Emenda Modificativa de nº. 0013/2010.- 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: Antonio Orcini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 
Emenda Modificativa de nº. 0013/2010.- 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: Antonio Orcini. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Emenda Modificativa 
de nº. 0013/2010.- 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: Antonio 
Orcini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
Emenda Modificativa de nº. 0014/2010.- 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 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Emenda Modificativa 
de nº. 0014/2010.- 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) Emenda Modificativa de nº. 
0014/2010.- 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) 
Emenda Modificativa de nº. 0015/2010.- 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 Herminio Nicolai. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Emenda Modificativa 
de nº. 0015/2010.- 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Emenda Modificativa de nº. 
0015/2010.- 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) 
Emenda Modificativa de nº. 0016/2010.- 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: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Emenda Modificativa 
de nº. 0016/2010.- 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: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Emenda Modificativa de nº. 
0016/2010.- 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: Manoel De Alvário 
Marques Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. Não havendo mais Emendas Modificativas passamos às Sub-Emendas. 25º) 
Sub-Emenda Modificativa de nº. 001/2010.- Ao Projeto de Lei nº 142/2010. 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:. Autoria: Carlos Alberto Sartori, Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Não havendo 
mais Emendas o Sr. Vice-Presidente em Exercício passa à leitura dos Pareceres. 26º) 
PARECER nº. 242/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2010. As Comissões de 
Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Obras Serviços Público e Meio Ambiente; 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 15/2010, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo que "Reclassifica os cargos de Professor de Educação Infantil I e de Professor 
Adjunto de Ensino Fundamental", são de parecer favorável à propositura, eis que não existe 
óbice de natureza jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, no entanto, deixam 
a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis 
Hermínio Nicolai 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 14 de Dezembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) PARECER nº. 243/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 160/2010. 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 160/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo 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.m na qualidade de Mandatário, a oferecer garantias e dá 
outras providências", após minudentes e acurados 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 Luis Hermínio Nicolai 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 28º) PARECER nº. 244/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
163/2010. 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 163/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2010", após minudentes e acurados estudos, e com a realização de Audiência 
Pública para discutir as alterações, 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 Luis Hermínio Nicolai 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 29º) PARECER nº. 245/2010.- Ao Projeto de Lei nº 164/2010. 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 164/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013", após minudentes e acurados estudos, e com a 
realização de Audiência Pública para discutir as alterações, 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 Luis Hermínio Nicolai 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 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 30º) PARECER nº. 246/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
166/2010. 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 166/2010, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Autoriza firmar convênio com o Coral Cidade de Itapira", 
após minudentes e acurados 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, opinam pela aprovação, tendo em vista que o Poder Público 
deve incentivar a cultura e o Coral Cidade de Itapira representa nossa cidade com muito 
brilhantismo. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, o Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que os Projetos nº 143, 154, 155 e 169/2010, 
respectivamente, fossem encaminhados às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de serem discutidos e votados. 31º) PARECER nº. 247/2010.- Ao Projeto de Lei 



nº 143/2010 e Emendas Modificativas nºs 01 à 16/2010. As Comissões de Justiça e Redação 
e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras Serviços 
Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, instadas que foram a exarar parecer 
ao Projeto de Lei no 143/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2011, bem como às Emendas 
Modificativas de nºs 01 à 16/10, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da 
propositura, acordaram por exarar parecer favorável à sua tramitação, eis que não existe óbice 
de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine os trâmites na Casa. Em 
minuciosa análise e exaustivas reuniões, inclusive com a realização de uma Audiência Pública 
aberta ao público, estas Comissões observaram-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o 
próximo exercício, fixado em R$ 171.000.000,00, foi elaborado em conformidade com os 
Programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e às novas exigências 
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo o princípio do equilíbrio orçamentário, 
princípio fundamental das finanças públicas, bem como na codificação das receitas e 
despesas. Com relação às Emendas Modificativas apresentadas pelos nobres edis à Peça 
Orçamentária, não existe impedimento para suas tramitações, deixando, portanto, o mérito, ao 
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio da 
Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) PARECER nº. 248/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 154/2010 e Emendas Modificativas nº 01 à 16/2010. 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 154/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 
"Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011", bem como às Emendas 
Modificativas de nºs 01 a 16/2010, após minudentes e acurados estudos, e com a realização de 
Audiência Pública para discutir as alterações, 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 Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 33º) PARECER nº. 249/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
155/2010 e Emendas Modificativas nº 01 à 16/2010. 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 155/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Altera anexos da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2011", bem como às Emendas Modificativas de nºs 01 a 16/2010, 
após minudentes e acurados estudos, e com a realização de Audiência Pública para discutir as 
alterações, 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 Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para que a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) 



PARECER nº. 250/2010.- Ao Projeto de Lei nº 169/2010. 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 169/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza 
o Poder Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajudas de custo para realização 
do Carnaval 2011 e dá outras providências", 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 Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para que a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de 
Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum Parecer, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e 
Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e 
indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 35º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00255/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Ribeiro da Silva Filho. 
Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 36º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Liberato dos Santos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio 
referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
passa de imediato aos Requerimentos. 37º) Requerimento nº. 00319/2010.- Voto de 
Congratulação com o atleta, Lucas de Abreu Martins pela conquista da Copa Eder Jofre e 
Torneio de Campeões de Boxe. Autoria. Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Requerimento nº. 
00325/2010.- Congratulação com o diretor do cartório de pequenas causas Sr. Zildo Peliser, 
pela conquista da sua merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Requerimento nº. 
00326/2010.- Congratulação com o oficial de justiça Sr. José Carlos Momesso, pela conquista 
da sua merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Requerimento nº. 00327/2010.- 
Congratulação com o médico Dr. Mauro Antônio Moreno, pelos 30 anos de carreira 
completados em 2010. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 41º) 
Requerimento nº. 00328/2010.- Voto de Congratulação com a Virgolino de Oliveira S/A 
Açúcar e Álcool, unidade de Itapira, em nome da empresária Carmen Ruette de Oliveira, 
assim como com a direção da empresa, pela formação de mais uma turma do Projeto Nova 



Dimensão. Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Requerimento nº. 00329/2010.- Requer 
oficiar o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) objetivando realização de obras de 
guias e sarjetas na estrada do Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 43º) Requerimento nº. 
00330/2010.- Congratulação com a médica Dra. Eliane Maria de Oliveira, pelos brilhantes 
serviços prestados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 44º) Requerimento nº. 00331/2010.- Voto de 
Congratulação com a professora Sra. Maria Ester Ricciluca Bueno, pelo transcurso de seu 
nonagésimo terceiro aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 45º) Indicação nº. 00453/2010.- Sugere denominação de Sr. Antônio Ventura a 
um logradouro público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Indicação nº. 
00454/2010.- Sugere denominação de Sr. Quirino Ventura a um logradouro público 
municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 47º) Indicação nº. 00455/2010.- Sugere 
denominação de Sr. Jorge Jamarino a um logradouro público municipal. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 48º) Indicação nº. 00456/2010.- Sugere denominação de Sra. Julia Rufatto 
Jamarino a um logradouro público municipal. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 49º) 
Indicação nº. 00457/2010.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Emílio Ribas. 
Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 50º) Indicação nº. 00458/2010.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos na Rua Emílio Adame Kamimura, em local específico, nas proximidades da casa 
nº 123. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 51º) Indicação nº. 00459/2010.- Sugere a 
troca de tampa de bueiro na Rua Abel Job, em frente ao número 120. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 52º) 
Indicação nº. 00460/2010.- Sugere colocação de placa indicando ser proibido jogar lixo 
defronte a casa nº 126 na Rua Abel Job. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 53º) Indicação nº. 
00461/2010.- Sugere denominação de Sr. Munir Kabashi a um logradouro público municipal. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 



Vice-Presidente em Exercício. 54º) Indicação nº. 00462/2010.- Sugere denominação de Sr. 
Milton Guinesi a um logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, o 
Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova para que a presente Sessão seja 
suspensa por 10 minutos, ainda no Expediente, a fim de uma reunião com as bancadas entre 
situação e oposição. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 
55º) Arruda & Ceragioli Advocacia:  Manifestação de agradecimento aos edis devido a 
elaboração do Guia de A a Z da Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 56º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-DAO nº 
477/10; Antonio Hélio Nicolai: Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da 
celebração dos 60 anos da Rádio Clube de Itapira, inauguração do Centro Público de 
Informática “Profº Harley Marella” e descerramento da placa da Sala de Imprensa Radialista 
“Luis Antonio da Fonseca”- Toy Fonseca, a ser realizada no dia 10/12. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 57º) Poder Judiciário da Comarca de Itapira; 
Hélia Regina Pichotano: Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da 
Sessão Solene em celebração aos 60 anos da Rádio Clube, assim como inauguração do Centro 
Público de Informática “Profº Harley Marella” e descerramento da placa da Sala de Imprensa 
Radialista Luiz Antônio da Fonseca, a realizar-se no dia 10 de Dezembro de 2010. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 58º) Polícia Militar do Estado de 
São Paulo; Ricardo Augusto N. de Mello Araujo: Comunicado de recebimento do 
atencioso convite e justificativa de ausência da Sessão Solene em celebração aos 60 anos da 
Rádio Clube de Itapira, assim como inauguração do Centro Público de Informática “Profº 
Harley Marella” e descerramento da placa da Sala de Imprensa Radialista Luiz Antônio da 
Fonseca – Toy Fonseca, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2010. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 59º) Arlindo Bellini:  Manifestação de agradecimento 
e justifica de ausência da Sessão Solene em celebração aos 60 anos da Rádio Clube de Itapira, 
assim como inauguração do Centro Público de Informática “Profº Harley Marella” e 
descerramento da placa da Sala de Imprensa Radialista Luiz Antônio da Fonseca – Toy 
Fonseca, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 60º) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira; 
Antonio Carlos Gomes: Manifestação de agradecimento e esclarecimentos devido ao motivo 
de ausência da Sessão Solene em celebração aos 60 anos da Rádio Clube de Itapira, assim 
como inauguração do Centro Público de Informática “Profº Harley Marella” e descerramento 
da placa da Sala de Imprensa Radialista Luiz Antônio da Fonseca – Toy Fonseca, a realizar-se 
no dia 10 de dezembro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 61º) 
Prefeitura Municipal de Itapira: Ofício SG_DAO nº 482/10: Convite para a inauguração 
da reforma e revitalização do Cruzeiro, ponto turístico da nossa cidade, localizado junto ao 
Parque Juca Mulato, no próximo domingo, dia 19 de dezembro, às 20:00 horas. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 62º) Assembléia Legislativa do 



Estado de São Paulo: Convite para a Sessão Solene de Posse de Suas Excelências Srs. 
Gerado Alckmin, Governador, e Guilherme Afif Domingues, Vice-Governador do Estado de 
São Paulo, a realizar-se em 01 de janeiro de 2011, às 10:00 horas, no Palácio Nove de Julho, 
Plenário “Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, situado na Avenida Pedro Álvares 
Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 63º) 
Alberto Goldman: Convite para a cerimônia de transmissão de cargo de Governador do 
Estado de São Paulo a Geraldo Alckmin, a realizar-se em 01 de janeiro de 2011, às 12:00, no 
Palácio dos Bandeirantes, Auditório Ulysses Guimarães, situado na Avenida Morumbi, nº 
4.500, São Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 64º) Guarda 
Civil Municipal de Itapira:  Manifestação de esclarecimento referente ao Requerimento nº 
216/2010. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 65º) Prefeitura Municipal 
de Itapira; Ofício SNJ nº 892/2010: Resposta ao Requerimento nº 216/2010, de autoria dos 
Vereadores Srs. Mauro Antonio Moreno, Carlos Alberto Sartori e Décio da Rocha Carvalho, 
para que o Prefeito do Município de Itapira informe sobre o motivo de eventual 
descumprimento da Legislação Municipal, que determina a presença de um Guarda Municipal 
no velório quando houver famílias presentes no local durante a noite. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 66º) Intervias Grupo OHL:  Esclarecimentos 
relacionados aos pólos geradores de tráfego veicular e de pedestres. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – 
Vice-Presidente em Exercício. 67º) Dom Pedro Carlos Cipolini: Manifestação de 
agradecimento devido a elaboração do voto de congratulação por ocasião da tomada de posse 
como Bispo Diocesano de Amparo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 68º) 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Comunicado nºs CM 154305; 
154306; 173434/2010: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no 
valor de R$ 417.947,56. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 69º) Recursos 
do Orçamento da União Empenhados aos Municípios: Recursos empenhados à Prefeitura 
Municipal de Itapira de Janeiro à Outubro de 2010 no valor de R$ 200.000,00. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 70º) Recursos do Orçamento da União Pagos aos 
Municípios: Recursos pagos à Prefeitura Municipal de Itapira de Janeiro à Outubro de 2010 
no valor de R$ 19.381.961,93. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. 71º) 
Ministério da Saúde Nº Ref. 1158659/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 
108.985,50. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori – Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício suspende a Sessão por 15 
minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 
após verificação de "quorum", o Sr. Vice-Presidente em Exercício declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 0015/2010.- Reclassifica os cargos de Professor de Educação Infantil I e 



de Professor Adjunto de Ensino Fundamental. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca 
em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 015/2010. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 
seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei Complementar nº 015/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
nº 00143/2010.- Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2011. 
Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhor presidente, ouvintes da Rádio Clube, internautas, 
público presente. A emenda modificativa nº 02/2010 de minha autoria faz referência com a 
Secretaria de Cultura para que a mesma possa realizar eventos culturais durante o exercício do 
ano de 2011. Dentre esse eventos pode-se destacar o Dia Municipal do Rock, instituído pela 
lei municipal de nº 4.482/2009, comemorado no dia 13 de julho de cada ano. Essa data foi 
sugerida em virtude do festival ocorrido na Etiópia. O evento refere-se a um concerto de 
caridade contra a fome e a miséria. O valor da emenda é de R$ 100.000,00. Desse modo, 
acredito que vários shows poderão ser realizados em nossa cidade. A nossa cidade é carente 
na área cultural. Então, acredito que devemos investir na área de Cultura, haja vista que várias 
cidades de nossa região promovem festivais de inverno e verão. Nada mais justo que os 
itapirenses também possam usufruir dessa situação. O lazer sempre é bem vindo a toda 
população. Elaborei outra emenda relacionada a Secretaria de Esportes, haja visto que 
possuímos um grande número de idosos em nosso município. Esses idosos fazem parte do 
grupo da terceira idade. O referido grupo representa Itapira em outras cidades. Elaborei uma 
emenda no valor de R$ 35.000,00 para a compra de uniformes apropriados direcionados aos 
idosos, sendo que poderão representar o nosso município de forma adequada. Estive presente 
em outras cidades para acompanhar os jogos da terceira idade. Constatei que todos os idosos 
estavam uniformizados. Os uniformes foram fornecidos pela municipalidade, ou seja, pela 
Secretaria de Esportes. Seria uma forma de incentivar os nossos idosos através do Poder 
Executivo. Quando ocorre esse tipo de evento, acredito que os idosos necessitam de 
alimentos, transporte e vestimenta adequada. Acredito que a nossa cidade deve ser 
representada de forma competente. A emenda nº 04/2010 reforma a dotação orçamentária 
específica da Secretaria de Obras para que possa construir dentro das dependências do Parque 
Juca Mulato um espaço com aparelhos de atividade física específicas, beneficiando os idosos 
de nossa cidade. Muitas cidades de nossa região possuem esse tipo de aparelhagem 
concentrados nas praças públicas. Desse modo muitos idosos poderão aprimorar suas 
condições físicas. Acredito que muitos idosos deixarão de passar pelos médicos ou postos de 
saúde. A emenda está orçada em R$ 25.000,00 para que garanta os direitos dos idosos. A 
emenda nº 05/2010 de minha autoria está direcionada na área da Saúde, ou seja, ao Hospital 
Municipal de nossa cidade. Elaborei a referida emenda para a compra de um aparelho 
denominado intensificador de imagem. É um aparelho utilizado nos centros cirúrgicos dos 
hospitais, onde proporcionará ajuda aos médicos quando realizarem algum tipo de cirurgia. É 
um aparelho que focaliza o local da cirurgia. Através do vídeo os médicos conseguirão ver as 
imagens e diagnosticar o resultado no momento exato da cirurgia. Muitos hospitais 
adquiriram esse aparelho. Atualmente as cirurgias realizadas no Hospital Municipal de nossa 



cidade são feitas através de um raio-x portátil. Esse tipo de aparelho não é mais indicado para 
a realização de cirurgias. Por que não é indicado? Porque o aparelho de raio-x não permanece 
somente na sala de cirurgia, sendo que o mesmo passa por vários outros setores do Hospital 
Municipal. Com isso aumenta muito as chances de infecção. Então, o intensificador de 
imagem seria somente destinado ao centro cirúrgico. Devemos trabalhar para que esse tipo de 
infecção não aconteça. O preço do referido aparelho seria em torno de R$ 130.000,00. Será 
um grande investimento direcionado a nossa população. Algumas cirurgias feitas em 2 horas 
poderão ser realizadas, com o referido aparelho, em 45 minutos. Outra parte do valor da 
emenda seria direcionada para a instalação de ventiladores específicos nos quartos e 
bebedouros de água nos corredores do Hospital Municipal. Faz muito calor durante o dia. Os 
bebedouros colaborariam muito com os nossos doentes. Também gostaria de dizer que 
elaborei uma emenda direcionada ao Projeto de Acolhimento Familiar. É um programa que 
acolhe a criança e o adolescente. Para isso o programa deve receber uma determinada verba 
para manter as pessoas atendidas em boas condições de alimentação e vestimentas. Acredito 
que o projeto foi aprovado nesta Casa. Acredito que estaremos prezando pelo bem estar das 
crianças e adolescentes que passam por momentos difíceis. A referida emenda está destinando 
R$ 100.000,00 a esse tipo de programa. Também elaborei outra emenda que vem a beneficiar 
a Secretaria de Meio Ambiente. Acredito que estamos prestes a aprovar o Código de Meio 
Ambiente, sendo que o mesmo possui algumas exigências. É necessário possuir verba para 
que as exigências sejam atendidas. A lei poderá estar em vigor, mas sem eficácia por falta de 
fundo. Então, elaborei a referida emenda para que a Secretaria de Meio Ambiente possa 
atender as finalidades do futuro Código de Meio Ambiente, tendo em vista a ausência de 
recursos nas peças orçamentárias que tramitam nesta Casa. Peço aos senhores vereadores para 
que votem favoráveis a todas as emendas elaboradas por minha pessoa. São emendas voltadas 
ao nosso município e aos cidadãos itapirenses. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, 
membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, imprensa, 
boa noite. Gostaria de dizer que também elaborei uma emenda. Conversei com o Secretário de 
Cultura, Sr. José Carlos Vieira, onde o mesmo apresentou vários projetos para o próximo ano. 
Ouvindo as necessidades do Sr. José Carlos elaborarei mais uma emenda no valor de R$ 
100.000,00. Então, acredito que essa verba poderá ser direcionada ao grupo de teatro 
Pirandello, Paulino Santiago, dentre vários outro setores que compõem o nosso município. 
Procurei não impactar o orçamento, pois sabemos das dificuldades em elaborá-lo. Acredito 
que acatei em não alterar muito a peça do orçamento original. Espero que a referida emenda 
seja aprovada e que a população itapirense seja beneficiada. Muito obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. 
Gostaria de dizer que entrarei com três emendas. Gostaria de agradecer a presença dos 
integrantes que compõem o grupo de teatro Pirandello. Uma das emendas de minha autoria é 
destinada ao grupo de teatro Pirandello. Também gostaria de parabenizá-los pelo trabalho 
desenvolvido em nossa cidade, difundindo a Cultura de forma extremamente competente. É 
muito gratificante poder ajudá-los. A partir do próximo ano vocês podem contar comigo para 
trabalhar em prol da Cultura de nosso município. Parabéns pelo desenvolvimento do Projeto 
Nosso Teatro de Rua Tropé que com certeza ajudará muito em relação a difusão da Cultura 
em nosso município. Outra emenda de minha autoria é destinada ao projeto de apoio sócio 
familiar. O atual governo, de forma competente, acolheu a emenda elaborada no ano passado 
por minha pessoa. Atualmente o projeto atende cerca de 300 famílias carentes. Gostaria de 
parabenizar os profissionais que atuam na área desse projeto. Também elaborei outra emenda 
que versa sobre o projeto Infovia Municipal. Inicialmente gostaria de ler um trecho de um 



artigo que encontrei na internet em relação a cidade de Conchal, ou seja, a digitalização do 
referido município. É muito semelhante ao projeto da Infovia Municipal. O trecho é bem 
sintético e explicativo. Gostaria de ler para tentar esclarecer aos senhores o que significa a 
digitalização de um determinado município. “No centro de inteligência municipal da cidade 
de Conchal, cerca de 200 quilômetros da capital paulista, aparece a imagem de dois 
traficantes em uma das cinco telas de plasma. Eles estão comercializando drogas na porta de 
uma escola pública. Uma das viaturas da Guarda Municipal recebe a informação, através de 
um palm top, e a dupla é imediatamente presa. Os criminosos foram flagrados por uma 
câmera de segurança instalada em 15 escolas do município. A partir da semana que vem se 
um carro roubado entrar na cidade os guardas também serão informados através de uma 
mensagem no palm top, pois começam a funcionar cerca 10 câmeras inteligentes capazes de 
ler as placas dos veículos que circulam pela cidade e identificar se há queixa de roubo. Nas 
escolas, além de câmeras de segurança, a lista de presença está prestes a ser abolida, pois um 
leitor facial se encarregará em reconhecer cada aluno que registrar sua presença. No site do 
município, os pais poderão saber se o filho está realmente na escola. Na salas de aula, as 
velhas lousas de fundo verde são coisas do passado. Atualmente os alunos aprendem em uma 
lousa digital, ou seja, um equipamento que permite projetar imagens, vídeos e dados. É um 
sistema multimídia que melhora a didática e prende a atenção dos estudantes. Por causa 
dessas novidades a cidade de Conchal, uma cidade de 25 mil habitantes, mais conhecida como 
a capital do couro por produzir bolsas desse tipo de material, está atribuindo a si mesma o 
título de cidade digital. O projeto nasceu há oito meses e boa parte das idéias está saindo do 
papel. Nas duas praças da cidade uma rede wi-fi garante acesso gratuito a internet. Quem 
possui um notebook ou celular com acesso a rede já anda circulando por elas, inclusive de 
madrugada. Nas escolas públicas a comunicação passou a ser feita através do Voip, ou seja, 
serviço de transmissão de voz através da internet. A economia na conta de telefone chegou a 
R$ 25.000,00. A Prefeitura da localidade também será interligada a todos os órgãos 
municipais através da rede de transmissão de dados. O objetivo é aumentar a eficiência de 
cada órgão municipal, reduzir os gastos e oferecer acesso a internet para a toda população. 
Hoje cerca de 30 % da população acessa a internet. Com o projeto 'Cidade Digital' a 
Prefeitura Municipal gostaria de elevar esse percentual a 50%. Já existem iniciativas parecidas 
iniciadas pelas cidades de Sobral e Pedreira com acesso gratuito de internet nas praças, mas 
não há notícias de alguma cidade que tenha criado tantas iniciativas digitais ao mesmo tempo. 
No campo da Saúde, os formulários de papel preenchidos pelos pacientes, com informação do 
tipo idade, remédio que usa ou sintomas, também não existem mais. Quando uma pessoa 
busca um médico na rede pública, seu 'arquivo' fica armazenado num palm top. Basta um 
toque para acessar todos os dados. A economia de tempo no atendimento é grande. A cidade 
atende cerca de 3 a 4 mil consultas por mês.” Gostaria de demonstrar aos senhores com esse 
texto é semelhante a digitalização de uma cidade. Defendo veementemente a digitalização no 
formato da Infovia Municipal. Fiz uma comparação porque achei esse artigo bem sintético, 
sendo que mostra qual os benefícios reais que a digitalização de uma cidade pode contribuir 
para a população. Defendo a Infovia Municipal, pois é um projeto da Unicamp. Defendo esse 
projeto desde o início de minha campanha. Alguns dizem que foi uma proposta de campanha 
e outros apenas uma promessa. Defendo com veemência o referido projeto desde o início de 
meu mandato. Trabalho diuturnamente para a digitalização do município de Itapira. Estou 
fazendo essa comparação com o município de Conchal porque achei muito bom o referido 
artigo. Em relação aos benefícios da Infovia Municipal, acredito que elaborei indicações e 
requerimentos, sendo que o tema foi trazido a debate. Acredito que discutimos com muita 
competência o referido projeto. Para trazer maiores informações foi realizada uma palestra no 



auditório do IESI. Na referida palestra esteve presente o Leonardo, renomado cientista da 
Unicamp, dentre outras pessoas. De forma competente o Leonardo mostrou a viabilidade do 
projeto. A Infovia Municipal possuirá conexões rápidas de internet. É apenas um dos 
benefícios desse projeto. O prefeito poderá implantar telecentros nos bairros públicos de nossa 
cidade. A Secretaria de Segurança poderá implantar várias câmeras em vários pontos de nossa 
cidade como acorreu na cidade de Conchal. É possível a interligação dos prédios públicos da 
cidade, dentre vários outros fatores, que proporcionarão benefícios a toda população. O 
projeto visa a transparência governamental, ou seja, a população terá acesso as prestações de 
contas da Prefeitura Municipal. Gostaria de citar alguns artigos relacionados a Infovia 
Municipal. “Infovia Municipal é destaque na revista do Ministério da Ciência e Tecnologia. A 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) adota a Infovia Municipal de Pedreira 
como projeto de referência.” Gostaria da atenção dos senhores, inclusive dos internautas, para 
que fosse exibido um vídeo relacionado a uma matéria publicada no jornal da Record no dia 
22/10/2010 com o seguinte tema: “Vejam como as famílias brasileiras estão educando os 
filhos no mundo virtual.” Enfim senhores, acredito que o meu tempo é escasso. Caso a Infovia 
Municipal for implantada em nossa cidade, acredito que proporcionará a inclusão digital e 
social de milhares de crianças, jovens e adultos. A redução de custos será grande em relação a 
máquina pública. Será, efetivamente, a modernização dos serviços públicos abrindo espaços 
para novos serviços e propiciando, efetivamente, a cidadania em nosso município. Além 
disso, abrirá um vasto caminho de transformação melhorando a Educação, Saúde, Segurança e 
principalmente o nível de conhecimento de nossa população. Será a universalização da 
informação. A referida emenda está orçada em R$ 1.250.000,00. Acredito que o prefeito 
tenha sensibilidade de trabalharmos juntos para o desenvolvimento de nossa cidade. Conto 
com o voto dos senhores. No ano passado fiz a emenda direcionada a Infovia Municipal. 
Itapira merece esse projeto. Muito obrigado e conto com o voto dos senhores.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 143/2010 e Emendas Modificativas de nºs 
01/2010 à 016/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, 
o vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a Casa aprova por unanimidade à 
dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 
votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o requerimento verbal aprovado 
pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 143/2010 e Emendas 
Modificativas de nºs 01/2010 à 016/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Ouvi atentamente o que os vereadores disseram. É por esse motivo que afirmo que sou 
oposição. O prefeito, nesse tempo todo, foi contra afirmando que não possuía dinheiro em 
relação a Infovia. O projeto é ótimo e sempre acreditei na palavra do prefeito. Por esses 
motivos, acredito que o prefeito não é mais merecedor de minha confiança. Por quê? Porque 
no ano passado perguntei e o senhor me disse que destinou R$ 250.000,00, sendo que não foi 
colocado nenhum centavo. O que aconteceu com o prefeito? Caiu a ficha que o projeto seria 
bom. Espero que o prefeito cumpra, sendo que foi destinada uma verba bem maior nesse ano 
relacionada ao projeto da Infovia. Foi aprovado por unanimidade essa verba. Então, é isso que 
me deixa preocupada porque fica me parecendo a célebre frase da oração de São Francisco, 
ou seja, é dando que se recebe. Sempre foi um projeto importante, mas somente agora ficou 
importante para o prefeito. Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Ouvi atentamente o pronunciamento de 
todos. Acredito que é cabível, pois somei todas as emendas, inclusive as de autoria do nobre 
vereador Carlinhos Sartori, chegando a um valor de aproximadamente R$ 1.000.000,00. 



Então, acredito que isso nunca foi feito nesta Casa de Leis, pois quando era integrante da 
oposição não passava nenhuma emenda. Esse ano, se não me falha a memória, acredito que o 
aumento do orçamento do município chega em aproximadamente R$ 15.000.000,00 em 
termos de arrecadação. Se o orçamento é o primeiro passo, acredito que somente precisamos 
rezar e torcer para que o país continue crescendo e se realize o orçamento. Caso o orçamento 
não se realize, acredite que enjoaremos de votar suplementação de verba para menor. Então, 
tomara a Deus que não venha somente o dinheiro que está nesse orçamento e que seja acima 
desse valor. Elaborei uma emenda direcionada a Casa Transitória. Coloquei-me a disposição 
do Tiago para tentarmos falar com o promotor e com a juíza em relação a destinação das 
transações penais. Gostaria de saber se geralmente é cesta básica. Gostaria de solicitar para 
que eles determinassem a cesta básica ou equivalente em dinheiro direcionado ao CMDCA e 
para a Casa Transitória. Caso a transação penal seja para corrigir uma falha do sistema 
judiciário talvez esse dinheiro seja benéfico em relação a Casa Transitória exatamente para 
não chegarmos nisso no futuro. Então, gostaria de solicitar uma reunião com todos os 
vereadores, o promotor, a juíza e o presidente do CMDCA para sugerirmos essa situação. A 
questão não seria em trocar dinheiro pela cesta e sim pela oportunidade. Muito obrigado.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de 
parabenizar os vereadores, pois o primeiro passo seria a aprovação das referidas emendas. 
Com isso não significa elas possam ser cumpridas ou não. Então, tomara a Deus que todas as 
emendas sejam contempladas. Não seria o simples fato da aprovação que significa que todas 
as emendas estão aprovadas. Tomara que todas as emendas sejam executadas e que o 
orçamento seja maior para que, desse modo, possamos remanejar verbas e outras coisas. 
Gostaria de parabenizar todos os vereadores pela aprovação unânime. Esse seria o primeiro 
passo. O que vier no futuro próximo, acredito que será a condição da parte da Prefeitura 
Municipal em relação as emendas. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Também gostaria de dizer que elaborei algumas 
emendas. Infelizmente no passado a emenda elaborada por minha pessoa não foi suficiente 
para cobrir todos os gastos da Secretaria de Cultura. Então, acredito que devemos analisar e 
direcionar um valor maior. Acredito que houve um aumento significativo em relação ao 
orçamento do ano passado. Caso tudo ocorra bem, acredito que haverá melhoria em relação as 
áreas que foram especificadas. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Votei favorável, pois acredito que são situações 
necessárias para a população. Espero que sejam cumpridas todas as emendas. Devemos 
investir no esporte amador cada vez mais. Atualmente possuímos dois professores 
encarregados em disponibilizar aulas a Esportiva. Espero que o prefeito execute todas as 
emendas. Jamais atrapalhamos a administração Toninho Bellini. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00153/2010.- Autoriza o Município de Itapira a participar do Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 153/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Gostaria 
de deixar gravado em ata o meu voto favorável em relação a conversa que tivemos. O meu 
posicionamento seria que os responsáveis pelo assunto devem consultar esta Casa antes de 
assinar a definição do local da destinação dos resíduos. Se dessa forma não for e acabar sendo 
diferente do que conversamos gostaria de dizer que votarei contrário a qualquer receita que 



for compor esse orçamento para prejudicá-lo. Caso for dentro das normas que discutimos 
nesta Casa votarei favorável ao trâmite normal para a aprovação final. Muito obrigado.” A 
seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Votei favorável porque o secretário esteve presente nesta Casa para explicar que o referido 
projeto é apenas a autorização para que o município de Itapira participe desse consórcio. 
Todavia, caso venha algum projeto a esta Casa onde Itapira seja sede para receber o lixo 
votarei de forma contrária contundentemente. Então, gostaria de dizer que estou 
disponibilizando um voto de confiança ao Joaquim. Até o presente momento o Joaquim é 
merecedor de minha confiança. Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de fazer as minhas palavras igualmente 
as palavras da nobre vereadora. Gostaria de deixar bem claro que sou totalmente contra em 
relação de nossa cidade ser sede do lixo de toda região. Por se tratar de questões de 
autorização votei favorável ao projeto. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador 
Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Como líder do Partido Verde nesta Casa gostaria de 
dizer que estou com meu companheiro de bancada, Sr. Manoel Marques. Gostaria de 
parabenizar o nosso diretor de Meio Ambiente, Sr. Joaquim, pelos esclarecimentos 
disponibilizados em relação ao projeto. Com a união de 14 cidades, acredito que é mais fácil 
pleitearmos coisas maiores para toda essa região. Então, esperamos que esse fato prossiga 
corretamente. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “Votei favorável pela confiança que possuímos em relação ao secretário. Liguei 
para outros municípios e constatei que não há a possibilidade de Itapira ser sede dos referidos 
resíduos em virtude da distância. Como o município de Pedra Bela está cerca de 90 
quilômetros de nossa cidade, acredito que não é possível a referida cidade trazer o lixo até 
aqui. Ficará muito caro. O lixo deve ser direcionado na área central de nossa região. Por 
entender que devemos realizar o referido consórcio votei favorável ao projeto. Muito 
obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  
“Votei favorável, Joaquim, pelos trabalhos que você vem fazendo junto a Secretaria de Meio 
Ambiente. Gostaria de fazer um pedido a vossa excelência. Estamos com um problema 
relacionado ao chorume da cidade de Monte Sião. O chorume está descendo no Rio das 
Pedras. Gostaria que você nos ajudasse, pois elaborei vários requerimentos, sendo que os 
mesmos não foram atendidos até o presente momento. O Rio das Pedras está sendo 
contaminado nas imediações da cidade de Monte Sião. Muito obrigado.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Hoje não possuo a condição de 
votar, pois sou presidente da presente sessão, mas gostaria de dizer que estive presente nesta 
Casa no dia dos esclarecimentos em relação ao projeto. Acredito que possuímos muito 
cuidado em relação ao nosso Meio Ambiente. A preocupação seria em relação de nossa 
cidade ser sede do lixo de toda região. A sua responsabilidade é muito grande Joaquim. Pode 
ter certeza que caso venha outro projeto a esta Casa contrariando os esclarecimentos 
disponibilizados a todos nós, conseqüentemente votarei contra. Muito obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de parabenizar o 
Joaquim, pois com certeza o mesmo deu um grande passo. Tenho certeza que as pessoas não 
se preocuparão, pois acredito que o principal assunto tratado no referido projeto é a aclamação 
de toda uma população em relação ao lixo. Independente do que vier a acontecer no futuro, 
acredito que devemos obter apoio de todos os municípios. Desse modo a população terá boa 
saúde e o Meio Ambiente será mais saudável proporcionado condições de um futuro bem 
melhor. Com certeza o trabalho realizado por sua pessoa, Joaquim, trará frutos não somente 
para a nossa cidade e sim para 15 municípios de nossa região. Muito obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Gostaria de parabenizar o 



Sr. Joaquim. Em outras regiões em que houve consórcio intermunicipal foi muito bem-vindo, 
sendo que resolveram vários problemas dos municípios locais, principalmente no setor de 
Saúde. Acredito que seria interessante e que realmente fosse para as cidades de Pedreira ou 
Amparo. Conto com você, Joaquim, para que os resíduos de lixo não sejam encaminhados 
para nosso município. Foi uma iniciativa muito brilhante em relação a elaboração do referido 
projeto. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
nº 00154/2010.- Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 
154/2010 e Emendas Modificativas de nºs 01/2010 à 016/2010. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 
seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 154/2010 e Emendas Modificativas de nºs 01/2010 à 016/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 00155/2010.- Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 
155/2010 e Emendas Modificativas de nºs 01/2010 à 016/2010. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que 
seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 155/2010 e Emendas Modificativas de nºs 01/2010 à 016/2010. Aprovado 
em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00160/2010.- Autoriza o Poder Executivo a contratar 
financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
através do Banco do Brasil S.A.m na qualidade de Mandatário, a oferecer garantias e dá 
outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 160/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 00163/2010.- Altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2010. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 163/2010. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a Casa aprova por 
unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 



Lei nº 163/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00164/2010.- 
Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca 
em primeira votação o Projeto de Lei nº 164/2010. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a 
Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício 
acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº 164/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00166/2010.- 
Autoriza firmar convênio com o Coral Cidade de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 166/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00169/2010.- 
Autoriza o Poder Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajudas de custo para 
realização do Carnaval 2011 e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 169/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 00327/2010.- 
Congratulação com o médico Dr. Mauro Antônio Moreno, pelos 30 anos de carreira 
completados em 2010. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador 
autor solicita a retirada da presente matéria para melhor redação. DESPACHO: RETIRADO 
PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão a Indicação nº 
00428/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando incorporar o adicional 
recebido pelos profissionais do Programa Saúde da Família em seus salários bases. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 
dias para melhores estudos. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Gostaria que o nobre autor da matéria verificasse melhor 
a situação, pois acredito que isso é impossível por se tratar de um programa do governo 
federal. Então, não seria verba salarial e sim indenizatória. Amanhã ou depois essa situação 
poderá acabar. Portanto, gostaria que o autor da matéria verificasse essa situação. Muito 
obrigado.” DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Em 
única discussão a Indicação nº 00442/2010.- Sugere obra que especifica na rotatória entre a 
rua Silvio Galizoni e Avenida dos Italianos. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca 
em única votação a Indicação nº. 442/2010. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o 



voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Estive no local e 
realmente existe a passagem das pessoas, sendo que elas cortam o canteiro. Quando chove a 
localidade fica intransitável. Realmente é pertinente a colocação de blocos de concreto. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00450/2010.- Sugere realização de estudo 
por parte do setor de trânsito Continuação da Ata da 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 
de Dezembro de 2010... objetivando aplicação de redutores de velocidade na avenida Brasil. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 
450/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Dezembro de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Isto feito, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
informa que nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município a Câmara elegerá a 
Comissão Representativa, com número ímpar e presidida pelo Presidente da Casa, 
obedecendo a proporcionalidade partidária, para atuar nos interregnos das sessões legislativas 
ordinárias. A seguir, tendo em vistas que os vereadores Srs., Antonio Orcini, Carlos Alberto 
Sartori, Luis Henrique Ferrarini e o vereador Sr., Luis Hermínio Nicolai, se manifestaram a 
fazer parte da Comissão Representativa, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
votação a formação da Comissão. Aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Vice-Presidente 
em Exercício formaliza a Comissão Representativa com os seguintes membros: Presidente: 
Paulo Roberto Andrade. Vereadores: Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, Luis Henrique 
Ferrarini e Luis Hermínio Nicolai. (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. 


