
ATA DA 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 de março de 2010. Presidente: 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER 
JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS  
HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA  
FONSECA, MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRAD E e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA : “Senhor presidente, nobres vereadores, público 
presente, esportistas, professores, servidores do Hotel Fazenda, servidores desta Casa de 
Leis, representantes da imprensa falada e escrita, boa noite. Venho à esta tribuna, 
através desse espaço, para conceder e externar o meu apoio e solidariedade à classe dos 
professores do Estado de São Paulo. A cada ano e cada administração do governo do 
Estado a referida classe não recebe os aumentos necessários e é desprestigiada. Agora 
inventou-se que para o professor obter aumento é necessário o mesmo fazer uma prova. 
Somente obterão aumento se os professores conseguirem um bom resultado na prova, 
ou seja, tiraram os direitos dos professores de obterem aumento pelo trabalho que 
executam. Depois reclamam que a Educação é ruim e que nossos alunos não aprendem, 
mas ninguém incentiva a classe dos professores. Então, venho à esta tribuna, senhor 
presidente, para deixar o meu apoio ao movimento dos professores para que o governo 
dê um pouco mais de respeito, apóie a categoria e reconheça o valor dessa classe tão 
importante de nosso país. Gostaria de parabenizar todos os vereadores, onde na sessão 
passada aprovaram, mais uma vez, o projeto do cursinho pré-vestibular municipal 
gratuito que atualmente, devido ao trabalho do nobre vereador Ferrarini, foi constatado 
uma imperfeição no mesmo. Em síntese o projeto dizia o seguinte: “O cursinho é 
destinado aos alunos de escolas públicas do município de Itapira.” O vereador Ferrarini 
constatou que alguns alunos, embora residam no município de Itapira e estudam em 
escolas técnicas de Amparo ou Inconfidentes, não poderiam fazer o cursinho 
exatamente por causa dessa redação, desse artigo e dessa emenda do projeto aprovado. 
Então, hoje será dado entrada nesta Casa um projeto retificando esse equívoco e ainda 
hoje o mesmo obterá parecer das comissões para ser votado e aprovado, caso todos os 
vereadores aprovarem e for proclamado a soberania desse plenário. Então, gostaria de 
parabenizar o vereador Ferrarini, vereador atento e diligente, que vem trabalhando junto 
com a nossa bancada em benefício de toda a população. Gostaria de dizer, aproveitando 
que os servidores do Hotel Fazenda estão presentes, que o projeto responsável em 
conceder subvenção a EMHUI já deu entrada nesta Casa. Como já deu entrada foi 
encaminhado às comissões de Justiça e Redação, onde a mesma deu um prazo de quinze 
dias, mas a comissão de Finanças e Orçamento composta por mim e pelo vereador Mino 
Nicolai, despachou o parecer favorável, legal e constitucional para que o projeto venha 
à plenário para ser votado. No entanto, as outras comissões da Casa, onde outros 
vereadores fazem parte, pediram mais um prazo de quinze dias para analisarem o 
referido projeto. Como também não queremos que nada venha à goela abaixo, 
concordamos com esse pedido e o projeto está em tramitação nesta Casa e nas 
comissões. Esperamos que na próxima sessão o projeto venha à este plenário para ser 
discutido e aprovado. No entanto, a comissão requereu a presença do presidente da 



empresa juntamente com os contadores. Acredito que na sexta-feira que vem eles 
estarão presentes na reunião das comissões para esclarecerem a prestação de contas que 
já foi enviada à esta Casa, onde desse modo o projeto poderá vir à este plenário para ser 
votado. Atualmente o Hotel possui um número grande de servidores e é necessária uma 
definição, ou seja, se o mesmo poderá continuar ou não. Esse projeto precisa vir à este 
plenário o quanto antes para que isso ocorra. Então, gostaria, desde já, agradecer a 
presença de todos. Mais uma vez gostaria de manifestar o meu apoio à classe dos 
professores da rede pública Estadual que vieram à esta Casa pedir apoio à nós 
representantes. Desejo sucesso e que o pleito dos senhores possa ser atendido. O 
governador deve olhar com carinho, receber a comissão de professores e estudar a 
melhor saída para isso, porque os alunos não podem sair prejudicados. Boa noite à todos 
e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI : “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, 
funcionários desta Casa, imprensa, Rádio Clube. Gostaria de comentar alguns assuntos. 
Alguns desses assuntos, com certeza, será uma grande polêmica. O problema do Hotel 
Fazenda virá mais uma vez à tona. O vereador Mario esqueceu-se de comentar que logo 
no primeiro ano que entrei nesta Casa, ou seja, há cindo anos atrás, teve uma CPI onde 
fui o presidente. Esse assunto ainda corre na justiça em relação a tudo que tinha 
acontecido no Hotel Fazenda. Então, para todos entenderam gostaria de dizer que o 
Hotel Fazenda foi concedido por um período de trinta anos há um proprietário daquela 
localidade. O Hotel Fazenda, muitas pessoas não sabem, não pode ter nenhum fim 
lucrativo, ou seja, o Hotel não pode plantar café para futuramente vendê-lo. O Hotel não 
pode plantar laranja ou criar gado. Poucas pessoas sabem desse fato. O Hotel Fazenda 
faz parte do convênio com a prefeitura e não pode ter fim lucrativo. Gostaria que o 
presidente pedisse ordem na Casa, por favor. Se devolvermos o Hotel Fazenda para o 
antigo dono, conseqüentemente, a prefeitura estará abrindo mão de um processo em que 
a mesma faz parte. Além de tudo que está dentro daquela propriedade ficar para o 
proprietário, há uma multa milionária destinada para quem desistir. Se a prefeitura 
desistir, tudo será do dono e a prefeitura pagará todos os encargos jurídicos que foram 
feitos até o momento e mais um grande montante em dinheiro será pago ao proprietário. 
É dessa forma que terá que ser feito. Se o proprietário desistir de sua parte, 
conseqüentemente, aconteceria a mesma situação. Gostaria de dizer que muitos 
vereadores que estão presentes nesta Casa não têm nada a ver com a situação do Hotel 
Fazenda. Quando entrei há cinco anos nesta Casa, também não tinha nada a ver com o 
Hotel Fazenda. A questão do Hotel Fazenda aconteceu há cerca de quinze anos atrás. 
Atualmente o que seria melhor para a prefeitura? Que nada seja aprovado. No ano 
passado pediram para transferir cerca de R$ 700.000,00 para o Hotel Fazenda. Nesse 
ano estão pedindo R$ 300.000,00. Se não passar, tudo bem. Tomará que isso seja 
devolvido, o quanto antes, para o antigo proprietário. Se não for nessa administração 
que seja outra, porque vamos ficar dando tiro em nós mesmos e quem fez tudo isso 
ficará tranqüilo. Nunca chegaremos a um determinado acordo. Já discutimos e quase 
houve agressão de alguns vereadores em relação à questão do Hotel Fazenda. Então, 
acredito que quando a prefeitura fez o convênio muitos vereadores que estavam 
presentes nesta Casa acreditaram no projeto que veio à essa Casa na época. Muitas 
coisas que foram concretizadas não foram cumpridas. Então, tenho certeza que será 
mais uma polêmica. Existe uma dúvida quando se transfere algum dinheiro. Muitos 
dizem o seguinte: “Isso deve ser uma roubalheira. Por que está acontecendo isso?” O 
melhor para nós vereadores seria devolvermos aquela propriedade a um valor que deve 



ser pago. Vamos acabar com essa situação, porque é pouca vergonha o que foi feito em 
nosso município. O presidente já disse que as empresas reclamam que não existem 
hotéis, mas não podemos investir naquela localidade. Não tem como pegarmos dinheiro 
particular e investir no Hotel Fazenda. Aquela situação é um convênio com um 
proprietário e a prefeitura. O Hotel não pode ter fim lucrativo e ninguém acredita nesse 
fato. A prefeitura não pode chegar ao final do ano e dizer o seguinte: “Olha, o Hotel 
Fazenda resultou em R$ 1.500.000,00 de lucro.” Não pode, pois o Hotel Fazenda não 
foi feito para isso. Aquilo foi uma bomba que inventaram. Foi feito tudo errado e 
discutiremos, mas não chegaremos a nenhum consenso. Será uma acusação da oposição 
à situação e vice-versa. Vamos brigar, mas não chegaremos à nenhum consenso. 
Ninguém pode desistir daquela ação. Essa situação é como um elefante branco que 
pesará nas costas da prefeitura por muitos anos. Passará mais dois ou três prefeitos e 
essa polêmica não terá fim, porque o que começa errado, termina errado. Não adianta 
ficarmos jogando um para o outro. Tenho certeza que quando entrei nesta Casa há cindo 
anos atrás não sabia de nada o que acontecia naquela localidade. Quando esse assunto 
chegou ao meu conhecimento, veio diretamente com uma CPI. Muitas famílias 
perderam a amizade. Perdi grandes amigos, pois fui eleito presidente da CPI e não podia 
negar. Foi feita acareações e famílias inteiras vieram à esta Casa. Fomos postos frente à 
frente e tivemos que perguntar onde o dinheiro foi destinado, quem pagou, onde estava 
a nota, se houve licitação e muitos outras coisas. Foi uma vergonha. A CPI, se Deus 
quiser, dará frutos. Ela poderá demorar de sete à dez anos, mas o dia que a bomba 
explodir será com muita pólvora. Vocês podem ter certeza disso, pois essa questão foi 
iniciada errada. Não sei se possuo mais tempo. Acredito que devo mudar o meu jeito de 
falar para dizer corretamente aquilo que está acontecendo e o que a administração fez 
nos últimos quatro anos. Podem se preparar que daqui a mais ou menos um ano e meio 
o prefeito não poderá ser reeleito pelo fato de possuirmos uma lei em nosso país 
dizendo que um determinado prefeito somente pode ficar no cargo durante oito anos. 
Então, vamos nos preparar para uma enxurrada de barbaridades que acorrerá daqui a um 
ano e meio. Infelizmente a política é desse modo. Quando a pessoa não conseguir se 
defender, conseqüentemente, acontece isso. Muitos dizem o seguinte: “O lixo não presta 
e a merenda também não. Não prestará mais nada. Os acordos que foram feitos também 
estão todos errados.” A política vive desse modo. Então, é triste, pois muitas críticas 
foram faladas esses dias em relação ao lixo e a merenda escolar. Somente gostaria de 
dizer que foi entregue novamente os uniformes para todas as crianças da rede pública. 
Baseado em um levantamento que possuo, logo após a implantação da merenda, a 
mesma ficou um pouco mais caro. Para quem não sabe, qualquer criança pode comer 
quantas vezes quiser. Existem pessoas vendo se as crianças estão se satisfazendo com as 
refeições. Então, para vocês entenderem se foi bom ou ruim, logo após a implantação da 
merenda a freqüência escolar aumentou em 36% em todas as escolas de Itapira. 
Melhorou o ensino ou trocaram os professores? Não. Acredito que cerca de 60% das 
crianças que não tinham condições de comer voltaram às escolas. O que aconteceu? No 
ano seguinte fizeram um levantamento no Hospital Municipal, onde se resultou em uma 
queda de 28% no índice de internações pediátricas. Será que em relação à esse resultado 
foi um milagre? Não, porque criança bem alimentada fica menos doente. Com isso 
economizamos remédios da rede hospitalar. Meu tempo, infelizmente, acabou. Muito 
obrigado à todos e uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI : “Prezado companheiro presidente, nobres pares, 
imprensa, Rádio Clube, representantes do Sindicato, professores, pais de alunos, 



judocas, boa noite. Primeiramente gostaria de dizer que somos solidários aos 
professores, onde os mesmos fazem muito pelo nosso país, mas não são reconhecidos de 
forma competente. Estamos nesta Casa como vereadores e se for necessário ajudaremos 
vocês junta à Assembléia Legislativa. Estamos nesta Casa para encaminhar e buscar o 
que é de direito de vocês. Se estamos nesta Casa como vereadores é pelo fato de que 
passamos por ensinamentos de muitos professores. Acredito que não existe um 
vocábulo que se enquadre à altura dos professores. Se não fossem os professores, como 
seria o nosso mundo? Gostaria de agradecer a presença dos judocas, assim como a mãe 
de um judoca, Maria Mantelatto, que muito se dedica à essa categoria esportiva. 
Parabéns pela empreitada e continue incentivando os jovens para que estejam sempre no 
caminho do bem. Em relação aos funcionários do Hotel Fazenda que estão presentes 
nesta Casa, gostaria de dizer que não somos contra. Sabemos que todos trabalham e 
precisam de um emprego. Há outras formas de administrar o Hotel. Poderia ser 
administrado como o município de Mogi Guaçu. Existe no município de Mogi Guaçu 
uma faculdade municipal. Acredito que estaria ocupando o espaço do Hotel Fazenda, 
onde seria fornecido cursos para as pessoas que gostariam de estudar. Os funcionários 
poderiam ser aproveitados nessa empreitada e ninguém ficaria desempregado. Seria 
uma forma melhor de se utilizar aquele referido espaço. Falta uma administração mais 
competente para o Hotel Fazenda. É necessário que a administração permaneça no 
Hotel, pois recebemos algumas reclamações de hóspedes. Quando algumas pessoas se 
hospedam no período da noite, às vezes os funcionários não acham as chaves do quarto 
onde ocasiona certas dificuldades para os clientes. Acredito que são problemas fáceis de 
sanar. Se houver uma administração presente que trabalhe na localidade, inúmeros 
problemas seriam resolvidos. Não devemos fazer uma determinada coisa e deixá-la de 
lado. É necessário que alguém esteja presente na administração ativamente. O 
município de Mogi Guaçu possui um exemplo da faculdade municipal. Essa faculdade 
estaria usufruindo do espaço do Hotel Fazenda e qualificaria muitas pessoas. Outro 
assunto que gostaria de dizer é que o asfalto do Bairro do Machadinho está finalizado. A 
população daquela localidade esperou muito. Muitas pessoas desacreditavam, mas 
atualmente todos podem verificar in loco. O asfalto do Bairro do Machadinho é uma 
realidade. O referido asfalto beneficiará inúmeras famílias que residem naquela 
localidade, pois melhorou as condições de tráfego. Quando chovia era uma tremenda 
dificuldade. Atualmente as pessoas estão muito felizes, haja vista que o asfalto 
valorizará os imóveis presentes nessa localidade. No próximo sábado haverá a 
inauguração. Graças ao empenho do deputado Barros Munhoz, o mesmo conseguiu 
tornar realidade o asfalto do bairro do Machadinho, assim como também tornará 
realidade o asfalto de outros bairros. Outro assunto é que o transporte dos jovens 
aprendizes da Guarda Mirim, Legião Mirim e Jovem em Ação, ainda não foi resolvido. 
Os jovens ainda estão com esperança de o prefeito sanar esse problema, para que os 
mesmos sejam contemplados com os passes e desde modo possam se deslocar de suas 
casas ao curso. Atualmente isso não está acontecendo. Então, muitos desses jovens 
deixam de vir ao curso e ganhar algum dinheiro, onde ajudaria muito no sustento de 
suas famílias. O referido passe era cedido há muitos anos. Não é um fato novo, pois os 
jovens já recebiam esse benefício há muitos anos. Acredito que o prefeito devia 
repensar em sua atitude e retornar esse benefício aos jovens, pois muitos deles são 
arrimos de família. O dinheiro que os jovens recebem é para o sustento da família. Se os 
jovens não possuírem um aprendizado, curso ou trabalho, conseqüentemente, ficarão a 
mercê dos marginais. Não queremos isso para nossa cidade. Queremos uma cidade onde 



outras pessoas no futuro possam ocupar nossos lugares. Então, precisamos de jovens 
que estudam e trabalham. Precisamos de uma administração que olhe para o lado dos 
jovens necessitados, onde muitas vezes estão lutando e buscando uma melhor qualidade 
de vida para sair dos caminhos que proporcionam piores condições. Então, acredito que 
o Poder Executivo deve repensar as idéias e conceder esse benefício, porque não é um 
fato criado atualmente e sim há longos anos. Devemos incentivar a juventude a estudar 
e trabalhar. Nada mais justo um governo que apóie a juventude, pois desse modo 
proporcionará o crescimento da cidade. Acredito que como vereadores devemos 
defender o direito do povo e da cidade. Estamos representando a população que nos 
concedeu o voto. Por esse motivo que estamos nesta Casa, ou seja, para defender o 
direito da cidade e da população. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr: PAULO ROBERTO ANDRADE : “Boa noite 
senhoras, senhores e professores. Confesso que quando cheguei à esta Casa não estava 
inspirado para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, mas quando constatei a 
presença dos professores, com certeza me inspirou, mesmo porque somos favoráveis à 
suas reivindicações. Não há progresso sem cultura e não existe crescimento sem 
educação. Percorri a minha profissão, graças a Deus, de forma competente pelo fato da 
educação que obtive nas escolas Estaduais de Itapira. Tive o orgulho e satisfação de ser 
aluno da escola Estadual Dr. Julio Mesquita. Estudei meu primeiro na escola Estadual 
Dr. Julio Mesquita e logo em seguida fui estudar na escola Estadual Elvira Santos de 
Oliveira, ou seja, o ESO. Lembro-me que naquela época, somente para cultuar o 
passado, haviam escolas particulares em nossa cidade como a escola Técnica de 
Comércio dentre outras na região. Estudar na rede Estadual, graças ao apoio do governo 
Estadual junto a classe dos professores, era motivo de orgulho, pois na época era mais 
importante ser aluno de uma escola estadual do que uma escola particular. Infelizmente 
ocorre o contrário atualmente. A grande situação que faz com que isso ocorra é a 
desvalorização que a classe dos professores está sofrendo no decorrer dos tempos. 
Então, é necessário brigar e reivindicar seus direitos. O professor é a segunda mãe. 
Estive em Londrina esses dias e comentei com meus amigos em relação a Educação. 
Sou da época em que puxavam a orelha quando não fazíamos a lição corretamente. 
Meus pais apoiavam essa atitude, mas nos dias atuais os professores são desrespeitados 
pelos alunos. Os professores não podem fazer nada e se fizerem os pais são contrários. 
Os direitos humanos são contrários, mas os professores devem se orgulhar do que são. 
Graças aos professores podemos esperar um futuro de boa qualidade para o nosso 
município, Estado ou país. Parabéns professores e se orgulhem da profissão que 
possuem. Saindo desse mérito e aprofundando na questão política, gostaria de discordar 
do nobre vereador Luis Hermínio Nicolai quando diz que daqui a um ano e meio se 
detonará as coisas. Infelizmente a decepção que possuo em relação à política é que se 
foi plantado uma árvore por uma determinada administração no passado, futuramente 
outra administração cortará a mesma pelo fato de que não foi à administração atual que 
plantou. A política, infelizmente, caminha dessa forma. Acredito que a merenda escolar, 
nobre vereador, foi um dos fatos que analteceram a administração Toninho Bellini, mas 
não endossa os outros problemas que convivemos na cidade como, por exemplo, a falta 
de emprego. Em seis anos não criamos um emprego, sequer, em nosso município. Em 
relação ao Hotel Fazenda, fui um dos primeiros a usá-lo desde sua inauguração. 
Lembro-me que eu trouxe um empresário da Itália ao nosso município, mas foi 
necessário hospedá-lo no município Lindóia, pois a nossa cidade não possuía um Hotel 
competente para tanto. Então, como vou convidar um empresário para trazer sua 



indústria se na época eu não tinha o mínimo necessário para hospedá-lo? É um fato 
meio contraditório e ridículo. Não sou favorável, de forma alguma, da estatização na 
época. Não estávamos nesta Casa na época. Portanto, não temos culpa de ter ocorrido 
esse fato na época, mas foi um mal necessário para que o Hotel Fazenda pudesse 
agregar os empresários, onde muitos deles estão com suas indústrias instaladas em 
nossa cidade. Atualmente, graças ao apoio de alguns empresários, possuímos o Hotel do 
Antonio Caio e do Ferian, onde serão inaugurados 36 apartamentos no próximo mês. 
Obviamente dará problema para o Hotel Fazenda, mas em minha opinião o que falta é 
um pouco de empenho. O nobre vereador disse que o Hotel é proibido obter lucro. O 
S.A.A.E. também é proibido obter lucro? Não, pois é uma autarquia. Então, acredito 
que faltou no decorrer dos tempos um pouco de empenho. Estou falando como hóspede. 
Para vocês terem uma idéia, nobres vereadores, fizemos nossa festa de final de ano no 
Hotel Fazenda como todo ano, pois prestigiamos o Hotel Fazenda. Quando era cerca de 
20:30 da noite acabou a energia do Hotel Fazenda. Quem resolveu o problema da 
energia elétrica do Hotel Fazenda? Falamos com uma determinada pessoa, mas a 
mesma ficava jogando a situação nas mãos de outra pessoa. Peguei meu carro e fui até o 
Eleutério buscar um eletricista para resolver a queda de uma chave. Simplesmente o 
eletricista foi até o local e resolveu o problema. Sou itapirense e prestigio o Hotel 
Fazenda. Portanto, voltei ao Hotel Fazenda, mas se sou uma pessoa que pela primeira 
vez veio ao Hotel Fazenda? Nunca mais na história gostaria de ouvir sobre o Hotel 
Fazenda. O café, por exemplo, que não foi aproveitado na época poderia transformar-se 
em renda para o Hotel, mas foi abandonado de tal forma que atualmente se encontra no 
meio do mato. Então, não estamos nesta Casa para falar mal e sim pelo contrário, pois 
devemos tentar resolver os problemas e apresentar novas soluções. Acredito que o Hotel 
Fazenda é um mal necessário, em função daquilo que o nobre vereador colocou. Tem 
como sair fora? Não tem como sair fora. Então, vamos tentar resolver o problema de 
forma profissional. Vamos capacitar e buscar hóspedes, pois o Hotel possui beleza e 
estrutura, pois é maravilhoso. Quem não gosta do Hotel Fazenda? Atualmente o mesmo 
encontra-se um pouco deteriorado, mas é uma beleza extraordinária que poderia ser 
aproveitada, inclusive através do eixo de Itapira à Jacutinga, pois muitos turistas passam 
por aquela localidade. Infelizmente isso não acontece. Para finalizar gostaria de falar em 
relação ao asfaltamento do Machadinho, onde muitas pessoas diziam que não se 
concretizaria. Graças ao empenho do deputado Barros Munhoz com o apoio da situação, 
o asfaltamento foi concretizado. Gostaria de dar boas vindas ao vereador Cleber Borges, 
pois o mesmo esteve ausente em duas sessões pelo fato de contrair dengue. Não 
costumo dizer oposição, nobre vereador Toninho, e sim uma situação para Itapira. 
Estamos nesta Casa para brigarmos por Itapira. Tudo o que quero é isso. Vamos nos 
unir para trabalharmos de forma conjunta e alcançar o bem estar da população. Vamos 
buscar empregos e melhorar o turismo. O turismo rural poderá ser explorado graças ao 
asfaltamento do bairro do Machadinho, onde será inaugurado na próxima semana. Boa 
noite e muito obrigado pela atenção dos senhores.” Não havendo nenhum Vereador 
inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . Pela ordem o vereador Mario da Fonseca requer e 
a Casa aprova por unanimidade, que a sessão seja suspensa por 5 minutos para reunião 
entre os vereadores para discutirem quais projetos poderão vir para discussão na noite 
de hoje. A seguir, acatando o requerimento aprovado pela Casa o Sr. Presidente 
suspende os trabalhos por 5 minutos. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos após 
verificação de quorum 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 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de março 
de 2010. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de março 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 SG-DAO nº 0078/10. Em que o Sr. Prefeito 
Municipal solicita a retirada do projeto de lei que dispõe sobre alteração do artigo 1º da 
Lei nº 4.508/2009 que concede isenção de tributos aos SENAC. Autoria. Prefeito 
Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 3º) Projeto de Lei nº 11/2010. Concede 
isenção de tributos aos SENAC. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: 
RETIRADO PELO AUTOR . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. 
a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) RELATÓRIO Nº. 005/2010.- "Audiência 
Pública realizada no dia 09 de março de 2010, para discussão e debate dos Projetos de 
Lei nºs 24 e 25/2010, que "Dispõem Alterações na Lei do Plano Plurianual de 2010 a 
2013 e da lei de Diretrizes Orçamentárias 2010". Autoria. Comissão de Finanças e 
Orçamento. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Projeto de Resolução nº. 
0029/2010.- Em que a Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a Câmara Municipal a contratar serviço de telefonia 
móvel para os vereadores e funcionários autorizados. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0029/2010.- Em 
que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que "Dispõe sobre as condições de acessibilidade dos programas 
habitacionais financiados ou apoiados com recursos próprios do Município ou 
por ele geridos." DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) 
Projeto de Lei nº. 0030/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Altera os artigos 1º, 3º e 4º da Lei 2.711, de 
10 de abril de 1996. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0031/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos 
para os projetos que especifica. Pela Ordem, o Vereador Mario da Fonseca, requer e a 
Casa aprova por unanimidade, 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 16 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0032/2010.- Em 
que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Altera Ementa e dispositivos da Lei nº 4.549/2010. Pela Ordem, o Vereador 
Mario da Fonseca, requer e a Casa aprova por unanimidade, 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 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 10º) PARECER nº. 36/2010.- À Emenda Aditiva nº 01/10 ao Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2010. RELATOR: Décio da Rocha Carvalho. DATA: 12/03/2010. 



As Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social; e Obras Serviços Públicos, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer à Emenda Aditiva nº 01/10, de autoria 
do Vereador Carlos Alberto Sartori ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Extingue, transforma e altera carga horário 
de cargos no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal que especifica", após 
minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, 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. 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 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 11º) PARECER nº. 37/2010.- Ao Projeto de Lei nº 24/2010. 
RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. DATA: 12/03/2010. 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 024/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013", após minudentes e acurados estudos, 
inclusive com a realização de Audiência Pública no Plenário desta Casa de Leis, em 
cumprimento as exigências da legislação, 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. 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 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 12º) PARECER nº. 38/2010.- Ao Projeto de Lei nº 25/2010. 
RELATOR:Mário da Fonseca. DATA: 12/03/2010. 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 025/2010, 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, inclusive com a realização de Audiência Pública no 
Plenário desta Casa de Leis, em cumprimento as exigências da legislação, 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. 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 16 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) PARECER nº. 
39/2010.- Ao Projeto de Lei nº 26/2010. RELATOR:Carlos Alberto Sartori. DATA: 
12/03/2010. 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 026/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera a Lei nº 4444/09, que autoriza o 
Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através 



da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil", após minudentes e acurados estudos, 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. 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 16 
de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 
40/2010.- Ao Projeto de Lei nº 27/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 
12/03/2010. 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 027/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a cessão de imóvel em comodato à 
entidade Jovem em Ação Conquistando seu Espaço", após minudentes e acurados 
estudos, 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. 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 12 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, não 
havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 
Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador Mario da Fonseca 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. 15º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 0054/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Décio da Costa, 
conhecido como Décio Machadinho.. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 16º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0055/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Cruz Filho. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Júlia Bueno de Camargo Marques. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, seguindo o 
que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. 
Presidente procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes 
aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos 
Requerimentos. 18º) Requerimento nº. 0030/2010.- Voto de Congratulação com 
organizadores da Festa em Louvor a Santa Josefina Bakhita, na pessoa do padre Carlos 
Roberto Panassolo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) Requerimento nº. 0031/2010.- 
Congratulação com os integrantes da diretoria do Sepin, na pessoa do presidente, 
Francisco José Danelon, pela aclamação e continuidade no comando da instituição. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo 



Roberto Andrade - Presidente. 20º) Requerimento nº. 0032/2010.- Voto de 
Congratulação com o piloto itapirense João Vitor Rossi pela conquista do título da Copa 
Verão de Kart. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 21º) Requerimento nº. 0033/2010.- Voto de 
Congratulação com o novo presidente do Interact Club de Itapira, Luan dos Santos 
Rostirolla, e integrantes da nova diretoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 22º) Requerimento 
nº. 0034/2010.- Moção de Repúdio à possível instalação de nova praça de pedágio na 
Rodovia SP-340 denominada Governador Adhemar de Barros. Autoria. Todos Os 
Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 23º) Indicação nº. 0068/2010.- Sugere execução de asfaltamento em toda 
extensão da rua Bolívia no bairro do Cubatão. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 24º) Indicação nº. 
0069/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar ampliação na localidade em que as 
auto-escolas do município utilizam para as aulas e provas práticas para a aquisição da 
CNH, objetivando maior segurança aos alunos e professores. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 25º) 
Indicação nº. 0070/2010.- Sugere recuperação e manutenção dos brinquedos existentes 
nas praças dos bairros rurais de Barão de Ataliba Nogueira e Eleutério. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 26º) Indicação nº. 0071/2010.- Sugere denominar-se logradouro público de 
Airton Galizoni Filho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 27º) Indicação nº. 0072/2010.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar a instalação de mais um bicicletário na Praça Bernardino de 
Campos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 28º) Indicação nº. 0073/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
instalação de lixeiras nas principais vias do centro da cidade. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 29º) Indicação 
nº. 0074/2010.- Sugere execução de obras de recapeamento na rua Marechal Hermes da 
Fonseca, na Vila Izaura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 30º) Indicação nº. 0075/2010.- Sugere execução 
de obras de ampliação na UBS Farmacêutico Henrique Maciel no bairro Figueiredo. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 31º) Indicação nº. 0076/2010.- Sugere execução de pintura de solo na 
Avenida Nelson Orcini que dá acesso ao bairro de Eleutério, além da aplicação de um 
redutor de velocidade tipo lombada. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março 



de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 32º) Indicação nº. 0077/2010.- Sugere 
ao Sr. Prefeito entrar em contato com a EPTV Campinas e SESI para a agendamento e 
realização do programa Sábado Mania em 2010. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. - Ofícios: 33º) 
Ministério da Saúde Nº Ref. 233355, 235611, 248071, 255294, 263224, 263264, 
265575, 273648, 274231, 278190, 279561, 279971, 325285, 325642, 344244, 
348532/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$ 843.354,85. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 34º) Ministério da Educação comunicado Nº 
CM 006627/2010.- Recursos Financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 
252.038,19. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) APAE ofício Nº 060/2010.- 
Encaminha Balanço Patrimonial do Exercício de 2009, para justapor ao pedido de 
Declaração de Regular Funcionamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 36º) 
Câmara Municipal de Mogi Guaçu Ofício GPC. Circular Nº 00003.03.2010.- 
Encaminha Moção 001.2010, que propõem repúdio da Câmara Municipal de Mogi 
Guaçu à possível instalação de nova praça de pedágio na Rodovia SP-340. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o 
Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de que as Comissões se reúnam 
para exarar parecer sobre os projetos solicitados nesta sessão e para que a secretaria 
organize a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão após verificação 
de quorum, o Sr. Presidente, procede a leitura dos pareceres. 37º) PARECER nº. 
41/2010.- Ao Projeto de Lei nº 31/2010. RELATOR: Antonio Orcini. DATA: 
16/03/2010. 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 031/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio 
com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que 
especifica", opinaram favoravelmente, 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. 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 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 38º) PARECER nº. 
42/2010.- Ao Projeto de Lei nº 32/2010. RELATOR: Mário da Fonseca. DATA: 
16/03/2010. 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 032/2010, de 
autoria do Vereador Luis Henrique Ferrarini, que "Altera Ementa e dispositivos da Lei 
nº 4.549/2010.", opinaram favoravelmente, 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. 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 16 de março de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. Isto feito e não 
havendo mais matérias no Expediente o Sr. Presidente o declara encerrado passando de 
imediato à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 004/2010.- Extingue, transforma e altera carga horário de cargos no 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA: “Venho à esta 
tribuna para explicar o referido projeto. Gostaria de orientar a bancada pelo seguinte 
fato: O senhor prefeito encaminhou juntamente com os projetos do S.A.A.E., onde 
alterava o quadro de pessoal, esse Projeto de Lei Complementar. Esse Projeto de Lei 
Complementar, em seu artigo 1º, extingue o cargo de médico perito. O que seria um 
médico perito? É um médico responsável em fazer a perícia nos servidores municipais 
quando há caso de afastamento por doença. É o médico responsável tanto pelo exame 
admissional quanto demissional. Atualmente esse cargo é ocupado por concurso público 
de forma efetiva. Atualmente não há um médico perito concursado na Prefeitura 
Municipal de Itapira, ou seja, o cargo está vago. Por esse motivo o senhor prefeito está 
pedindo a extinção do referido cargo. Vocês podem questionar o seguinte: “É somente 
por esse motivo?” Não. Aceitei ser líder do prefeito e é um orgulho, mas coloquei uma 
condição onde as coisas deviam ser claras devem ser claras. Eu disse o seguinte: “Devo 
subir à tribuna e dizer a verdade, senhor prefeito.” Hoje gostaria de dizer o porquê que o 
prefeito está querendo extinguir o cargo de médico perito. Atualmente possuímos, a 
vereadora Sônia já abordou esse assunto na sessão passada, um número muito alto de 
afastamentos na Prefeitura Municipal por motivo de doenças. Desses afastamentos, não 
é somente na Prefeitura que ocorre esse tipo de coisa e sim em todas as empresas, 
possuímos um número X de funcionários que realmente não precisavam estar afastados. 
Poderiam estar trabalhando, mas por alguma questão, não gostaria de julgar e dizer qual 
e quantos são, se afastam do serviço. Seria pelo fato de que não gostam do chefe, por 
brigas com o companheiro ou politicamente tomou uma posição político-partidária e 
não querem trabalhar no governo atual. Então, estamos atualmente, independente de ser 
por esse motivo ou não, com um número muito grande de afastamentos na Prefeitura 
Municipal de Itapira por motivo de doenças. Os médicos que foram contratados para 
fazer a referida perícia, não todos, pois não estou generalizando e acredito que é uma 
minoria que usa esse expediente, vêm pressionando o médico que é contratado para 
realizar esse tipo de serviço na hora da perícia. Seria alguns, pois não são todos. Há 
casos como no INSS ou em outras empresas. O que a administração decidiu fazer? 
Vamos extinguir esse cargo de provimento de concurso público e vamos, como faz 
muitas empresas, inclusive o INSS, contratar esse serviço de médico para prestar 
perante o servidor. Então, essa seria a explicação do referido projeto. Sei que a bancada 
da oposição discorda e o Sindicato dos Servidores Públicos discorda. É uma 
discordância que às vezes não é correta. Aliás, a maioria discorda, mas acredito que é 
saudável. O Sindicato tomou conhecimento do projeto e disse que não, pois não 
concordavam com isso. Falaram o seguinte: “Gostaríamos de um serviço diferente, ou 
seja, criaremos uma junta médica e um grupo, onde estará presente um médico do 
Sindicato, outro da administração e um assistente social para fazer o acompanhamento.” 
Não está errado. Acredito que em longo prazo conseguiremos trazer os servidores 
novamente, mas a situação chegou a um ponto crítico, onde o número de servidores 



afastados aumentou muito. Com isso o Sindicato apresentou essa emenda que foi 
acatada pela oposição. O vereador Carlos Sartori acatou e apresentou a emenda. A 
emenda é nos seguintes termos: O órgão de perícia oficial da administração pública será 
constituído por uma junta médica integrada por três profissionais habilitados, por um 
engenheiro do trabalho e um assistente social, onde serão nomeados de acordo com os 
parágrafos 3º e 4º. A junta médica que alude o caput desse artigo será integrada por um 
médico indicado pela administração pública, outro pelo Sindicato Público dos 
Servidores Municipais de Itapira e um 3º recrutado na rede pública básica de Saúde. O 
parágrafo 4º diz que a administração pública indicará para compor o órgão de perícia 
oficial juntamente com a junta médica o engenheiro do trabalho e o assistente social. 
Então, os demais artigos, depois volto a discutir esse assunto, extingue cargos de 
secretário e não extingue a secretaria, no caso da Cultura, Esportes e Agricultura. 
Transforma o cargo de secretário de promoção no cargo de diretor de Promoção Social, 
aonde o vencimento vem a ser do diretor e adéqua a carga horária do orientador de 
esportes ao anseio da categoria de orientadores de esporte. A divergência, acredito eu, é 
referente ao artigo 1º. Eu Mário da Fonseca acredito que se nomearmos um médico do 
Sindicato é louvável para desenvolvermos um trabalho em longo prazo. Se colocarmos 
uma empresa, a mesma chegará no dia seguinte e colocará todos para trabalhar, estejam 
doentes ou não? É lógico que não, pois essa empresa será constituída por médicos. 
Todos os médicos têm uma responsabilidade com a profissão, pois é um fato sério. 
Então, se a referida empresa vier e exercer esse serviço, a mesma não colocará as 
pessoas que não possuem condições para trabalhar. Ela tornará impessoal esse serviço 
como deve ser todos os atos da administração pública. A administração pública tem que 
seguir o princípio da impessoalidade. É essa a idéia e concordo, pois sou partidário. Vou 
aderir essa idéia e tornar esse serviço impessoal. Ficará distante dos interesses políticos 
partidários ou particulares. Acredito que é minoria. Acredito que a maioria dos 
servidores que se afastaram, realmente é pelo fato de que necessitam e possuem algum 
problema de saúde. Os nossos servidores são pessoas de valor e trabalhadores. Todos os 
trabalhadores possuem seus problemas, mas como em todo lugar possuímos pessoas 
boas e ruins. Alguns aproveitam da situação. É justamente para pegar esses que estão 
aproveitando da situação, pois o servidor que realmente se encontra enfermo nunca será 
prejudicado. Os médicos são responsáveis, pois os mesmos devem honrar o diploma 
através de um juramento. Acredito que nenhum médico colocará uma pessoa sem 
condições para trabalhar. Então, essa seria a intenção da administração. Peço aos 
colegas de bancada que votem. Sou favorável ao artigo que extingue o cargo de médico 
perito e contra a emenda, porque uma vez aprovada, conseqüentemente, anulará o 
artigo. Então, seria uma incoerência de nossa parte votar favorável ao artigo e contra a 
emenda. Não seria pelo fato de que a emenda é ruim, Cristina, mas quem possuiu essa 
ótica a emenda foi muito bem elaborada. Por questão de coerência não posso ser 
favorável a um artigo que extingue um determinado cargo e depois ser favorável a uma 
determinada emenda que prestigiaria esse cargo. Então, acredito que as divergências 
devem existir, pois é saudável. Acredito que outros vereadores me sucederão para 
colocarem outro ponto de vista diferente da administração. Fica o meu modo de ver e 
enxergar. Acredito que para um curto espaço de tempo somente com uma empresa 
conseguiremos resolver esse problema. Agradeço a atenção de todos e dou por 
encerrada a minha explanação.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
Complementar nº. 04/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente 



coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2010. Aprovada por unanimidade. 
Continuando os trabalhos, o vereador Mario da Fonseca, pela ordem, requer e a Casa 
aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada ao processo de 
segunda votação dispensados os interstícios legais e regimentais. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº. 04/2010. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a 
Emenda Aditiva nº 01/2010. Pela contagem de votos a Emenda Aditiva obteve 5 votos 
favoráveis e 3 contrários. Momento em que a Assessoria Jurídica informa ao Sr. 
Presidente que mesmo a matéria tenha recebido 5 votos favoráveis ela não foi aprovado, 
pois o quorum para aprovação é de 6 votos, ficando portanto a Emenda Aditiva 
rejeitada, com os votos contrários dos vereadores Luis Henrique Ferrarini, Luis 
Hermínio Nicolai e Mario da Fonseca. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2010 EM PRIMEIRA E SEGUNDA V OTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. 
a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) Em segunda discussão o Projeto de Lei nº 
0020/2010.- Denomina Centro Comunitário de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 020/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0024/2010.- Altera 
anexos do Plano Plurianual 2010/2013. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 024/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0025/2010.- Altera anexos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2010. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 025/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0026/2010.- Altera a Lei nº 4444/09, que autoriza o 
Executivo Municipal a firmar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através 
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 026/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 00 27/2010.- Autoriza a cessão de imóvel em 
comodato à entidade Jovem em Ação Conquistando seu Espaço. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº. 027/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 
VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0031/2010.- Autoriza 
o Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de 
recursos para os projetos que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 



nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº. 031/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em 
primeira discussão o Projeto de Lei nº 0032/2010.- Altera Ementa e dispositivos da Lei 
nº 4.549/2010. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de 
Lei nº. 32/2010. Aprovado por unanimidade. Continuando os trabalhos, o vereador 
Mario da Fonseca, pela ordem, requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja encaminhada ao processo de segunda votação dispensados os 
interstícios legais e regimentais. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o 
Projeto de Lei nº. 32/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em 
única discussão o Requerimento nº 0028/2010.- Requer nos termos e prazos 
estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito 
Municipal sobre as comissões existentes no âmbito da municipalidade. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 028/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE EM ÚNICA 
VOTAÇÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 0058/2010.- Sugere 
encaminhamento de projeto de Lei à esta Casa dispondo sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos das Mulheres. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 058/2010. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE EM ÚNICA VOTAÇÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de março de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. (Nota: 
Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 
Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, 
as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do 
público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, 
PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


