
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de abril 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, MAURO AN TONIO 
MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA DE FÁTIMA CAL IDONE 
DOS SANTOS. Ausente o Vereador MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . 
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. CARLOS ALBERTO SARTORI:  
“Prezado companheiro presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, 
imprensa escrita e falada, representantes das entidades, boa noite. Primeiramente 
gostaria de fazer uma homenagem póstuma dedicada à senhora Luzia Ozileira Amorin 
que faleceu recentemente. Foi uma pessoa que se destacou na vida, onde sempre 
socorria os menos favorecidos. A Sra. Luzia foi integrante por longos da Casa da 
Amizade. A Sra. Luzia era esposa de rotariano e sempre trabalhou em prol das entidades 
assistenciais. No tempo em que era integrante do Interact, a Sra. Luzia estava sempre 
presente ajudando o Educandário, Lar São José, Casa da Criança, Asilo São Vicente, 
dentre outras pessoas menos favorecidas. Então, deixo essa homenagem aos seus 
familiares e filhos. O marido da Sra. Luzia, Dácio Amorin, é falecido, onde o mesmo já 
atuou como presidente do Rotary. Deixo gravado nos anais desta Casa uma homenagem 
dedicada à Sra. Luzia. Outro assunto é que gostaria de dizer que ontem na reunião 
ordinária do Rotary de Itapira estiveram presentes os representantes da Rádio Clube 
para receberem uma homenagem, pois os mesmos sempre nos socorreu, como ainda 
continua socorrendo, em relação aos nossos eventos. A Rádio Clube sempre esteve 
presente na vida do cidadão itapirense para prestar solidariedade e serviço gratuito à 
todas entidades. Em nosso município não existe uma entidade que não precisou dos 
serviços da Rádio Clube de Itapira. Por inúmeras entidades que já passei, todas 
necessitaram da ajuda da Rádio Clube, onde a mesma sempre colaborou. Parabenizo 
mais uma vez a Rádio Clube pela edição de seus 60 anos de fundação. O Toy e o 
Betusca vieram de uma família Rotariana. O pai do Betusca foi um dos idealizadores, 
onde lançou a pedra fundamental para a construção da entidade do Lar São José. Há 50 
anos o Lar São José presta serviços à comunidade itapirense. Outro assunto seria em 
relação à um projeto que virá em votação na data de hoje, ou seja, o projeto da zona 
azul. Estamos nesta Casa para buscarmos o que é de melhor para a nossa cidade. O 
projeto da zona azul estava parado há muito tempo nas comissões e o prazo do mesmo 
já havia se esgotado. Estivemos observando o projeto e elaboramos uma emenda. Essa 
emenda refere-se que se o serviço for terceirizado, que leve em consideração alguma 
empresa de nosso município, pois o dinheiro será retornado às necessidades de nossas 
entidades assistenciais, assim como também atenderá as necessidades da UIPA. 
Gostamos muito de nossos animais e é uma questão de saúde pública. A UIPA também 
receberá a sua parcela, onde será votada na data de hoje. Como é um assunto que é para 
o bem do povo e de nosso município, com certeza será aprovado. Gostaríamos que esse 
tipo de serviço não fosse terceirizado. Com isso as pessoas de nosso município terão um 
local para trabalhar, nosso dinheiro continuará circulando em nosso município e as 
entidades serão ajudadas. Não é fácil administrar uma entidade nos dias atuais sem 



dinheiro. A necessidade financeira das entidades é muito grande. Os diretores e 
voluntários fazem eventos para arrecadar fundos, pois as verbas governamentais e 
municipais não são suficientes para atender as necessidades de todos. Então, por esse 
motivo os vereadores da oposição optaram em elaborar a referida emenda para que parte 
da arrecadação seja destinada às entidades assistenciais de nosso município. Acredito 
que é uma forma de contemplarmos as entidades que realmente trabalham a favor dos 
menos favorecidos. Gostaria de falar em relação às ruas que serão asfaltadas. As 
estradas beneficiadas serão parte da vicinal Itapira à Mogi Guaçu, estrada do bairro dos 
Pires, estrada de Itapira à Amparo e da Avenida Governador Mário Covas, onde a 
mesma acessa o bairro do Istor Luppi. A população da localidade sonhava com essa 
melhoria, pois atualmente o acesso é perigoso. Inúmeras pessoas foram atropeladas na 
referida Avenida. Estávamos presentes no Palácio do Governo quando o deputado 
Barros Munhoz esteve à frente do Estado de São Paulo como governador. Uma de 
nossas reivindicações que fiz ao Munhoz foi referente ao asfalto da Avenida 
Governador Mário Covas. O povo necessita da referida pavimentação, pois melhorará 
as condições de vida das pessoas que residem nessa localidade e evitará inúmeros 
acidentes. Estamos trabalhando para o povo e para aqueles que mais necessitam. Será 
feita a pavimentação de Itapira à Santo Antonio de Posse até o quilômetro 5,3 e a 
pavimentação da vicinal do bairro do Rio Manso. O total dos investimentos que o 
deputado Barros Munhoz conseguiu para o nosso município totalizaram em R$ 
35.266.000,00. Isso somente vem a contribuir com a melhor qualidade de vida dos 
cidadãos itapirenses. As estradas serão melhoradas. As pessoas residentes na zona rural 
sempre reivindicaram essa solicitação. Como vereadores devemos pleitear aquilo que é 
necessário para o povo ter mais conforto. O povo não deve somente pagar impostos e 
sim receber a contra partida através dos serviços prestados pela Prefeitura. Como 
vereadores que representam o povo, devemos sempre defender os interesses da 
população. O programa melhor caminho da Codasp beneficiará inúmeras famílias 
residentes no bairro do Córrego do Coxo. Nessa localidade encontra-se a igreja da Santa 
Bárbara e a numerosa família Cricco. Então, é muito bom sabermos que inúmeras 
estradas e ruas de nossa cidade serão beneficiadas com o referido pavimento asfáltico. 
Obrigado e uma boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Boa noite público presente, imprensa, ouvintes da 
Rádio Clube de Itapira. Concluindo o que o vereador Carlos Sartori disse em relação à 
essa novidade, graças à Deus, conquistada pelo nosso grupo, foi publicado no Diário 
Oficial em relação a 23 quilômetros de asfalto que serão concluídos no decorrer desse 
ano. As informações que obtive é que as obras no bairro dos Pires está em plena 
atividade. O único problema é o tempo. Com a finalização das obras no bairro dos Pires 
o DER iniciará o processo de pavimentação da estrada que se iniciará a partir da escola 
do Anglo até a entrada das chácaras do Recanto do Bié. Com certeza a referida 
pavimentação beneficiará cerca de 90% das pessoas que transitam pela localidade. São 
novidades boas, mas também existem as ruins. Infelizmente recebemos um email de um 
itapirense, senhor Francisco Galli, cuja mensagem dizia o seguinte: “No último sábado, 
dia 03 de abril, ao chegar a minha residência deparei com uma cena inusitada para não 
dizer desumana. Era mais ou menos 22:00 horas, chovia torrencialmente, onde os garis 
da terceirizada Sanepav estavam embaixo de chuva coletando os lixos das residências. 
Esses trabalhadores não mereciam um melhor tratamento? Os mesmos não poderiam 
possuir capas de chuvas ou equipamentos de segurança que os protegessem naquele 
momento? Os nossos vereadores não poderiam interferir para que houvesse uma forma 



mais humana de tratar os referidos trabalhadores?” Então, senhor Francisco Galli, muito 
obrigado pela sua interferência. Em relação à esse assunto a nossa bancada está lutando 
com a Sanepav. Em nossa opinião a Sanepav é uma piada. A coleta do lixo não tem 
hora para chegar em nenhuma das ruas de nosso município. Uma das poucas cidades do 
Brasil que não recicla o lixo é o nosso município. Se pegarmos o contrato da Sanepav, 
tenho certeza que constaremos que é uma obrigação da empresa, mas infelizmente 
ninguém se importa com a situação. Em relação à zona azul, gostaria de deixar bem 
claro para a população itapirense, principalmente aos comerciantes, que jamais fomos 
contra. Somos contra a mais uma terceirização. Existem empresas de outros municípios 
que gostariam de levar o nosso dinheiro, a exemplo da Sanepav, que acabou de receber 
uma crítica de um cidadão itapirense que, por sinal, é muito querido em nossa 
sociedade. O que mais pedimos nessa legislatura, desde quando chegamos à esta Casa, é 
que haja um pouco mais de boa vontade, por parte do Executivo. Devemos sentar, 
conversar, negociar e dialogar. Percebemos que não existe vontade por parte do 
Executivo em relação à esse ponto. A última vez que estive com o senhor prefeito foi na 
Usina Nossa Senhora Aparecida. Pedi ao prefeito pessoalmente o seguinte: “Está na 
hora de sentarmos e negociarmos.” Disse isso à ele, inclusive em relação à zona azul. 
Recebi um fax da Associação Comercial de Itapira dizendo o seguinte: “Prezado senhor 
Paulo Andrade, ao tempo em que comunico-lhe o recebimento do ofício 100/10 datado 
em 31 de março do corrente ano com o tema apoio ao projeto da zona azul, aproveito a 
oportunidade para comunicar que sou muito prático em minhas colocações, porque sou 
uma pessoa que coloco a mão na massa em tudo que me envolvo e de responsabilidade. 
A Associação Comercial e Empresarial de Itapira é cobrada por parte da população a 
mais de dez anos sobre a implantação da zona azul, onde desse modo resolveria o 
problema de falta de vagas para estacionar os veículos na área central da cidade.” O 
referido ofício também fala em relação ao trabalho que a Associação Comercial 
desenvolve em prol do município de Itapira. O ofício também diz o seguinte em relação 
à zona azul: “Em abril de 2.009 nos reunimos com o prefeito municipal. Portanto, há 
um ano apresentamos a necessidade de ampliação e modernização da zona azul na área 
central. Na época o prefeito achou, através de sua opinião, que seria melhor terceirizar o 
referido setor. Passando-se um ano não foi tomada nenhuma solução. Não entraremos 
nesse assunto porque não é de competência da ACEI para procurar apresentar uma 
alternativa e defender essa tese de que precisamos fazer alguma coisa para, pelo menos, 
de imediato resolver a situação. No último dia 01 de abril a ACEI recebeu um ofício e 
uma cópia do requerimento do senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, 
senhor Paulo Roberto Andrade, onde manifestou apoio ao projeto de instalação da zona 
azul apresentado pela ACEI. Elogio-o e muito essa atitude porque diante desse impasse 
precisamos procurar alternativas e esse seria o melhor caminho, lembrando que nesse 
projeto colocamos a ACEI, desde que tudo esteja dentro da lei e das normas que regem 
o nosso estatuto, a disposição para colaboração e desse modo solucionar o problema. 
Ressaltamos os nossos elogios à vossa senhoria, aos seus pares, não apenas pelo fato de 
que esta Casa de Leis optou ao menos por esse momento pelo projeto apresentado por 
essa Associação, mas sobre tudo que esta Casa está em consonância conosco para 
buscar uma solução que se faz necessária diante da iminência de um caos que tange a 
organização dos estacionamentos rotativos no município de Itapira.” Volto a repetir que 
a Associação procurou o poder Executivo há um ano atrás, mas mesmo assim 
continuam jogando a culpa nesta Casa. Lutamos para que a zona azul venha a ser 
monitorada e gerenciada por entidades de nossa cidade. Tenho um ofício do senhor Luis 



Fernando Antonelli, presidente da APAE, que diz o seguinte: “Por isso recorremos a 
vossa senhoria que nos conceda a exploração da zona azul de nossa cidade e nos 
comprometemos a executar esse serviço com a responsabilidade que o município 
necessita. Com isso ganha à cidade em beneficiar uma entidade respeitada, onde presta 
serviços de relevada importância para o nosso município.” Esse ofício também foi 
enviado ao prefeito municipal há algumas semanas atrás. Para finalizar estou enviando 
um ofício ao prefeito municipal dizendo o seguinte: “Venho por meio deste informar 
vossa excelência de que recebemos nessa semana, mais especificamente no dia 05 de 
abril, o ofício 095 da APAE, onde a mesma se prontifica em assumir o serviço da zona 
azul de Itapira e sendo assim mais uma opção de solucionar os problemas e a hipótese 
de descartar a necessidade de terceirização do referido serviço. Gostaria de reiterar 
novamente ao senhor o meu apoio à entidade da APAE como também à ACEI, onde 
ambas sugerem que a zona azul pode ser explorada de forma competente por cidadãos 
itapirenses sem necessidade de prestação de serviços terceirizados.” Sugiro ao prefeito 
um pouco mais de sensatez em sua análise. Gostaria que o prefeito analisasse de forma 
competente a nossa sugestão de que a zona azul seja gerenciada por entidades de nosso 
município. Desse modo as entidades e o comércio seriam beneficiados. Cerca de R$ 
800.000,00 no ano seriam desviados para outras cidades caso optemos pela 
terceirização. Gostaríamos de solicitar o bom senso do prefeito e do Executivo local 
para analisarem, não somente a APAE como também outras entidades, e desse modo 
chegarem a uma conclusão mais adequada para a exploração da zona azul. Não 
queremos vender o nosso chão para outras empresas de outras cidades, onde as mesmas 
levarão o nosso dinheiro. Solicito aos senhores pares que votem o projeto e a referida 
emenda. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor presidente, 
senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa. Ouvi o 
presidente desta Casa e comecei a pensar qual é a lógica da oposição quando a mesma 
chega à tribuna e diz que o projeto da zona azul está parado nesta Casa há muito tempo. 
É fácil falar, não é mesmo? É muito fácil falar, mas provar é o mais difícil. O prefeito 
municipal enviou à esta Casa, em outubro de 2.009, o projeto da zona azul. Passado seis 
meses a oposição apresenta um substitutivo depois que tem uma grita dos comerciantes 
de nosso município. A oposição votou contra os benefícios e as isenções do IPTU. 
Depois desse fato, a mesma tentou, através de um golpe, inserir no projeto do Senac, em 
minha opinião não tinha nada a ver com a história, as isenções do IPTU no referido 
projeto. Queriam misturar alhos com bugalhos. Está na Casa e quem quiser ver, pode 
ver. A lógica da oposição é travar o governo, pouco importando o que a população está 
pensando em relação à isso. No momento em que houver a grita da população, os 
mesmos pensam em denunciar, como fizeram no caso do IPTU, através de um panfleto. 
Em minha opinião os panfletos devem conter assinaturas, porque quem solta um 
determinado panfleto sem assinatura, em minha opinião, é ordinário. A partir desse fato, 
os vereadores da oposição tentam correr atrás do prejuízo. Então, essa seria a lógica da 
oposição. O presidente desta Casa vem à esta tribuna falar que há um ano tenta falar 
com o prefeito e somente encontrou o prefeito na missa de safra da Usina Virgolino. 
Digo para os senhores que é mentira. Há quinze dias, no máximo, o líder da oposição 
ligou para o líder do prefeito e marcou uma reunião na sexta-feira às 10:00 da manhã. 
Logo em seguida marcaram a referida reunião para às 17:00 da tarde. O prefeito passou 
o dia esperando a bancada da oposição para sentar e discutir o que os mesmos 
necessitavam discutir. Não apareceu nenhum vereador na reunião. Então, é mentira que 



estão querendo falar com o prefeito há mais de um ano e não conseguem. Vamos falar o 
que realmente é certo. Essa é a lógica. Para os senhores terem uma idéia, quase ocorreu 
na data de hoje um golpe contra a minha pessoa. Faço parte da comissão de Ética da 
Câmara e estava marcada uma reunião na segunda-feira ao meio-dia. Na segunda-feira 
ao meio-dia estava pontualmente me reunindo com alguns membros da comissão. Não 
gosto de ficar perto de algumas pessoas, mas precisei esperar por elas cerca de 45 
minutos. No momento em que chegaram disse o que eu tinha decidido e qual seria o 
meu posicionamento, pois os mesmos chegaram às 12:45 da tarde. A partir desse 
momento eu saí da sala, pois realmente não gosto de ficar perto de algumas pessoas que 
não gosto. Com isso eles não me deixaram assinar a ata de presença, sendo que as 
pessoas que chegaram atrasadas foram eles. Elias, me de licença. Se você não quiser 
ouvir, diz a boa educação, que você não precisa ficar no recinto. Todos falaram nesta 
tribuna e não ouvi nenhum burburinho. No momento em que não quis mais ouvir, sai do 
recinto deste plenário. É questão de gênero ou educação? Sou a única mulher presente 
nesta Casa e os senhores me tratam dessa forma. Não vi isso acontecer com nenhum 
colega de parlamento no momento em que os mesmos estavam falando. Gostaria de 
falar, até mesmo para a imprensa de nossa cidade publicar, que o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo aceitou o processo, onde figura como réu, por prática de 
estelionato. Vocês querem saber o que ele fez? Ele e seu comparsa, pois bandido, em 
minha opinião, possui comparsa, falsificaram a assinatura do prefeito Toninho Bellini. 
Olhem a que ponto as pessoas chegam. Nesse momento volto ao velho ditado que 
minha mãe me ensinou, ou seja, diz-me com que tu andas, que te direi quem tu és. 
Quem anda com bandido deve ficar meio esperto. Pois é, senhores, embora não tenham 
visto, isso aconteceu. O que culminou com a aceitação do referido processo, foi que a 
pretensão do deputado em sair candidato a deputado Federal, foi por água abaixo. Os 
senhores não acreditariam, embora não seja somente ele como estelionatário dentro do 
PSDB, que permitiriam que um candidato a deputado Federal, recém aceita uma 
denúncia pelo Tribunal de Justiça, fosse candidato a deputado Federal. Isso me causou 
muita estranheza em não ficarem sabendo. Então, estou falando para os senhores, 
porque não adianta fingir que as coisas não estão acontecendo. A coisa está 
acontecendo. Gostaria de recapitular o que acabei de falar. O prefeito Toninho Bellini 
não está aberto para conversar com a oposição? Mentira, pois há 15 dias, no máximo, 
pediram uma reunião, onde o prefeito passou o dia inteiro esperando a bancada da 
oposição. O projeto da zona azul está desde outubro nesta Casa. A oposição possui a 
maioria e quem segurou o projeto foi a oposição, mesmo porque o projeto é de autoria 
do prefeito municipal. Somos da base de sustentação do prefeito e não quisemos segurar 
o projeto. No momento em que a bomba estoura, alguns vereadores vem à esta tribuna 
com vários discursos alegando que é um absurdo. Também acredito que é um absurdo o 
projeto ficar parado nesta Casa durante seis meses, como foi um absurdo os senhores 
votarem contra os benefícios que o aumento de 7% do IPTU disponibilizaria as pessoas 
e as empresas. Houve empresas que perderam cerca de R$ 100.000,00. Alguns 
vereadores disseram o seguinte: “O que são R$ 700.000,00?” Em minha opinião, R$ 
700.000,00 é muito dinheiro. Se para alguns vereadores é dinheiro de pinga, então, 
votaram contra. Quem perdeu com isso foi a população de Itapira. Logo em seguida 
quiseram embutir uma emenda em outro projeto que não tinha nada a ver. Em minha 
opinião, isso se chama golpe. É golpismo. Devemos pegar e discutir o que está no 
presente projeto. Não devem embutir no projeto algo que não tenha nada a ver. Então, 
meus senhores, vamos começar a dizer as coisas corretas para as pessoas que vêm à esta 



Casa, porque ficará como se o prefeito não quisesse conversar com ninguém, fato que o 
presente prefeito não é. Em relação à Sanepav devo concordar em alguns aspectos com 
o senhor em relação ao horário, mas é um problema sério, senhor presidente, pois o 
senhor sabe que há trabalhador, por receber adicional noturno, que prefere trabalhar a 
noite. Gostaria de deixar registrado que sou contra de o trabalhador pegar lixo à noite, 
mas enfim, há trabalhador que prefere, pois os mesmos recebem um pouco mais em seu 
salário.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  
“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, público 
presente, Rádio Clube de Itapira, imprensa, boa noite. Ocupo rapidamente esta tribuna 
para anunciar, com grande alegria, que conquistamos R$ 100.000,00 através do 
deputado Federal do Partido dos Trabalhadores, Sr. Devanir Ribeiro. Obtive contato 
com a assessoria do deputado há mais ou menos trinta dias, onde alegaram que o 
mesmo disponibilizou, através de uma emenda no orçamento da União, um valor de 
R$100.000,00, onde será utilizado para a compra de equipamentos para o Hospital 
Municipal. Entrei em contato com a Secretaria de Saúde e o Dr. Moino nos passou as 
necessidades. Então, gostaria de dividir esse fato com todos, pois é mais uma conquista 
para a cidade. O deputado Devanir Ribeiro, do PT, está nos ajudando em Brasília... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Paulo Roberto Andrade: Primeiramente gostaria de 
parabenizá-lo pela sua atitude. É esse o nosso dever como vereadores. Devemos buscar 
benefícios para o nosso município. Portanto, o senhor está de parabéns por buscar 
através de um deputado que não faz parte de seu partido uma verba no valor de R$ 
100.000,00... Continuando o orador: Outro assunto que gostaria de dizer é relação às 
comissões. Gostaria de parabenizar, desde já, os integrantes das comissões que 
exararam o parecer do projeto que garante a acessibilidade aos deficientes nos conjuntos 
habitacionais. Em relação à esse projeto, estou tendo a assessoria do professor Dr. 
Bagio que foi secretário adjunto da Secretaria das Pessoas Portadoras de Deficiência do 
Estado de São Paulo. Então, esse projeto de lei é muito importante, porque os novos 
conjuntos habitacionais que serão construídos futuramente em nosso município, com a 
referida lei em vigor, a mesma garantirá a acessibilidade dos portadores de deficiência. 
Estamos vendo que a Secretaria de Defesa Social de nosso município está garantindo os 
espaços dos deficientes e dos idosos nos estacionamentos. A Câmara Municipal também 
defende esta mesma linha. Então, espero que todos os vereadores apóiem o referido 
projeto. Seria um mérito para esta Casa em colaborar com a responsabilidade social. 
Para finalizar gostaria de dizer que estive presente no Congresso de Municípios em 
Serra Negra, assim como outros vereadores também estiveram presentes, e dentro de 
muitos materiais que adquirimos nesse tipo de encontro, um deles me chamou a 
atenção, do qual seria o material da Furp (Fundação do Remédio Popular). É um 
programa da Secretaria Estadual de Saúde. Quando algum convênio for concretizado 
com um determinado município, conseqüentemente, poderá ser criada uma farmácia 
popular chamada Dose Certa, onde a população poderá pagar os remédios com uma 
condição mais barata. Então, estou fazendo uma sugestão ao prefeito, onde na referida 
sugestão está anexado o modelo do contrato, para que o mesmo avalie se é viável ou 
não. Então, acredito que é um assunto importante, onde beneficiará a população... 
Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Será um 
preço baixo, mas ainda não chegará ao preço da Farmácia do Povo. Então, esse assunto 
será muito interessante, porque realmente os medicamentos que custam em torno de R$ 
25,00, poderão ser comprados por somente R$ 3,00. Então, acredito que devíamos 
solicitar das duas frentes, ou seja, tanto do governo do Estado como do governo Federal 



para que um ou outro consiga estabelecer em nosso município esse tipo de convênio 
destinado à população de Itapira... Continuando o orador: Agradeço a intervenção da 
nobre vereadora. É importante, porque sabemos que os medicamentos não são baratos. 
Então, possuímos essa oportunidade, ou seja, tanto do governo Estadual como do 
governo Federal em fazer esse tipo de convênio. A lista apresenta mais de vinte tipos de 
medicamentos que poderão ser disponibilizados. Acredito que se conseguirmos fazer 
esse tipo de convênio, com certeza colaboraremos com a população itapirense. Muito 
obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO 
ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, público 
presente, imprensa, funcionários desta Casa. Gostaria de deixar a minha indignação em 
relação ao desrespeito que continua existindo em relação ao corpo clínico do serviço 
municipal de Saúde. Não estou legislando em causa própria, mas tivemos 22 médicos 
funcionários do serviço municipal que deixaram de receber seus salários de acordo com 
o período trabalhado. Possuímos funcionários que trabalham há mais de quinze anos, 
onde simplesmente deixaram de receber seus salários. Isso trouxe sérias conseqüências. 
Todos são cidadãos profissionais e responsáveis, onde possuem seus compromissos, 
mas foram muito prejudicados. Os médicos estão sendo tratados como bandidos. São 
profissionais médicos de respeito, onde alguns deles estão querendo pedir demissão do 
serviço, pois estão sendo desrespeitados. Atualmente não possuímos um serviço de 
pediatria no município. Prometeram o atendimento dos pediatras, mas nada foi 
concretizado. Solicitamos várias opções, mas continuamos sem pediatras no serviço de 
Saúde. Há reclamações diariamente em relação ao atendimento pediátrico. Devemos 
tomar alguma atitude em relação à esse fato. Gostaríamos de discutir esse assunto na 
próxima sessão, pois o tempo é escasso. É lamentável que tratam o serviço municipal de 
Saúde de nosso município como o melhor da região nos jornais, mas na verdade os 
funcionários são tratados como bandidos. Em relação à esse assunto, não admito. 
Devem respeitar os médicos, pois os mesmos vestem a camisa e defendem o serviço 
público. Os médicos não devem ser desrespeitados dessa maneira. O salário é sagrado.” 
A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO 
ANDRADE:  “Senhor Mauro Moreno, infelizmente o tempo do Pequeno Expediente se 
esgotou." Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita da 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS , para que da 
tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Ofício Em que o vereador 
Manoel de Alvário marques Filho, comunica que reassumirá o cargo de vereador a 
partir do dia 02 de abril de 2010. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 2º) REQUERIMENTO Nº. 0053/2010.- Requer 
licença para tratamento de saúde. Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, 
encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PV, Sr. 
MARIO DA FONSECA, o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Antes 
de disponibilizar os nomes dos candidatos, gostaria de esclarecer que sempre me 
candidatei a eleição de todas as comissões. No entanto, como venho cobrir uma licença 
que será por um prazo determinado, em respeito à esta Casa para que não tumultuem os 
trabalhos, gostaria de abrir mão de minha candidatura. Não abrirei mão de votar e 



declaro o meu voto e apoio indicando o meu companheiro Ferrarini e os demais 
companheiros de minha bancada para que dêem continuidade e respeito a 
proporcionalidade partidária e de bancada que havia nas comissões até a minha saída. 
Obrigado.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Essa eleição é apenas para a vaga do 
vereador Mario?” A seguir, o senhor Presidente diz o seguinte: “Sim.” A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de 
saber do jurídico desta Casa se a referida eleição será válida somente por trinta dias. No 
momento em que o vereador Manoel Marques retornar será necessário ser feita uma 
nova eleição?” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “O vereador Carlos Sartori já faz parte de duas comissões, ou seja, a 
comissão de Ética e de Justiça. O parágrafo 2º do artigo 21 do Regimento Interno diz 
que o vereador não poderá ser eleito por mais de duas comissões permanentes 
concomitantes, salvo de houver recusa expressa dos edis. Requeiro que seja declarado 
outro resultado, pois o vereador já faz parte de duas comissões.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “A comissão de Ética é permanente. Temporárias seriam as comissões 
processantes e parlamentares de inquérito. Salvo ao melhor juízo, senhor assessor 
jurídico, seria as temporárias. O próprio nome já diz, ou seja, seria por um determinado 
tempo. A comissão de Ética possui o mesmo prazo das comissões permanentes.” A 
seguir, o assessor jurídico Sr. ELIAS ORSINI  diz o seguinte: “As comissões 
permanentes serão compostas por três membros com as seguintes denominações: Justiça 
e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Promoção Social, Obras, 
Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. O regimento diz 
comissões permanentes. Um pouco mais à frente o regimento diz o seguinte: Das 
comissões temporárias: As comissões temporárias serão constituídas com finalidade 
especial de representação e extinguida com o término do ano legislativo ou antes dele, 
quando preenchido do fim para ao qual for constituída composta de três membros, salvo 
expressa deliberação contrária da Câmara com a seguinte denominação: Comissões 
Especiais, de Inquérito, Representação e Processante. A comissão de Ética não entra nas 
comissões permanentes. Então, o meu entendimento seria esse.” A seguir, o senhor 
Presidente diz o seguinte: “Ouvindo o jurídico desta Casa, declaro o nobre colega 
Carlos Alberto Sartori como novo membro da comissão. Volto a repetir que esta 
presidência, ouvindo de forma competente o jurídico desta Casa, coloca como o 
candidato vitorioso o colega Carlos Alberto Sartori.” A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de dizer, já que havia 
o acordo de bancada com o vereador Toninho Orcini, que possuo o meu nome na 
comissão de Finanças e Orçamento. Retiro o meu nome e gostaria que o senhor 
nomeasse outra pessoa, pois é uma pouca vergonha o senhor admitir o que está 
acontecendo nesta Casa. O Cleber e o Carlinhos já estão em duas comissões. Então, 
coloque os dois na comissão de Meio Ambiente, pois perderemos a comissão de Ética. 
A Câmara Municipal, a partir de hoje, para o povo de Itapira tomar ciência, está nas 
mãos de vossa excelência e dos seis vereadores que compõem a bancada da oposição. 
Lamento que o vereador Décio votou no candidato da oposição sabendo que com isso 
acabaria com a democracia nesta Casa. Abro mão de meu cargo e vocês podem ficar 
com todas as comissões desta Casa, mas não me venham, senhor presidente, com 
conversa fiada e balela em relação à democracia. A partir de hoje vocês enterraram tudo 
nesta Casa. Essa é a maior pouca vergonha que constatei em cinco anos nesta Casa. 



Lamento e abro mão de meu cargo. Vossa excelência poderá nomear mais um membro 
da bancada de oposição, pois não há nenhum sentido estarmos nesta Casa participando 
das comissões sem nenhum valor. Até a data de hoje todas as forças estavam sobre 
equilíbrio. A partir de hoje vocês podem ficar com a Câmara Municipal. Vocês estão de 
parabéns, pois conseguiram enterrar a democracia de Itapira. Muito obrigado.” A seguir, 
o Sr. Presidente diz o seguinte: “O senhor possui todo o direito de falar e está nesta 
Casa para isso, mas é decisão soberana do regulamento interno desta Casa tão cobrado 
por vocês. Então, esta presidência, senhoras e senhores e ouvintes da Rádio Clube de 
Itapira, está obedecendo ao regulamento interno desta Casa.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Somente gostaria que ficasse 
consignado em ata a minha não concordância com o desrespeito à proporcionalidade 
partidária e de composição das bancadas nas comissões que também está prevista no 
Regimento. Somente gostaria que ficasse consignado isso. A decisão está tomada, mas 
gostaria que ficasse consignado em ata que foi desrespeitada tanto a proporcionalidade 
partidária como de bancada.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Caso a 
bancada da situação acreditar que a referida decisão está desfavorável ao regulamento, a 
justiça está presente para resolver.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Todos falaram, 
mas quando peço pela ordem, recusam. Gostaria de deixar registrado, como disse no 
início da sessão, que a bancada da oposição é golpista. Gostaria de dizer que não foi 
somente a proporcionalidade que foi ferida e sim também o dicionário da língua 
portuguesa, porque uma comissão que possui o mesmo prazo que as demais, sendo que 
a comissão de Ética é eleita na mesma época que as demais comissões onde são, ser 
chamada de comissão temporária, acredito que é um acinte à língua portuguesa. Então, 
isso é para os senhores constatarem até onde chega o golpe. O golpe não chega somente 
na questão da proporcionalidade e sim no assassinato da língua portuguesa. Gostaria 
que o assessor jurídico desta Casa viesse à esta tribuna e tentasse explicar o 
inexplicável. Gostaria de saber o porquê que o assessor jurídico chama a comissão de 
Ética de temporária. Está aqui o que é uma comissão temporária. Acabaram de rasgar o 
Regimento por um golpe. Se a comissão de Ética não está nesse livro, a mesma deve ser 
uma comissão permanente. É aquela história de esperar que dê banana em pé de 
abacate, onde seria um pouco demais, não é mesmo?” A seguir, o assessor jurídico Sr. 
ELIAS ORSINI  diz o seguinte: “A vereadora é minha colega de advocacia e está me 
ofendendo. Graças a Deus vim de baixo e prossegui em meus estudos. A senhora não 
está entendendo o Regimento Interno. Então, rasgue o Regimento. A vereadora me 
ofendeu. Estou somente lendo o que está no Regimento e se vocês quiserem tomar outra 
decisão, o problema será de vocês. Falo somente em relação à lei. O Regimento diz o 
seguinte: Permanentes em número de três, ou seja, Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento e Obras. Dentro desse contexto está escrito que um determinado vereador 
não poderá fazer parte de mais que duas comissões. A comissão de Ética não está dentro 
desse contexto.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “O regimento é claro, senhor presidente. A vereadora deve procurar os seus 
direitos. A vereadora gosta de aparecer. Já disse que qualquer dia desses a vereadora 
aparecerá com a metade de uma melancia pendurada no pescoço. Não gostaria de ficar 
nervoso, mas é isso o que está acontecendo nesta Casa. Verifiquem as comissões 
passadas se os vereadores não eram maioria. Sempre deram uma banana para os 
vereadores da oposição, senhor presidente. Os vereadores eram maioria nas comissões. 
Sempre foi desse modo, mas a vereadora gosta de aparecer e fazer gracinha.” A seguir, 



o Sr. Presidente diz o seguinte: “Somente gostaria de reiterar o que o nobre vereador 
disse, pois no passado o Regimento valia para os vereadores da situação. Atualmente 
como os vereadores da oposição são maioria nesta Casa, não vale. Esta presidência 
volta a repetir que não está fazendo nada mais ou menos do que obedecendo ao 
Regimento Interno.” Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que 
proceda a leitura das matérias constante do Expediente. 3º) Projeto de Lei nº. 
0045/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
716.000,00. 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 06 de abril de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0046/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 180.000,00. 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 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0047/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o 
valor das obrigações tidas como de pequeno valor. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0048/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 
anexos do Plano Plurianual 2010/2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0049/2010.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 
anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0050/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Altera dispositivos da Lei nº 4.198/07 e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Emenda 
Substitutiva de nº. 001/2010.- Substitui o Art. 3º do Projeto de Lei nº 125/2009, que 
"Institui a "Área Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07".. Autoria: 
Bancada da Situação. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO 
DA FONSECA: “Gostaria de ressaltar que o projeto de autoria do prefeito deixou de 
existir a partir do momento que o projeto substitutivo entrou nesta Casa. Antes da 
referida emenda, deu entrada nesta Casa um projeto substitutivo ao projeto de autoria do 
prefeito. Então, o projeto do prefeito deixou de existir automaticamente quando entrou o 
substitutivo. Ele entrou e foi lido. A partir do momento em que entrou o substitutivo 
automaticamente substituiu o original. Vamos consultar o jurídico. Entendo desse modo 
e se estiver errado, conseqüentemente, voltaremos atrás.” A seguir, o Sr. Presidente diz 
o seguinte: “Foi lido, mas não foi votado. Vocês mesmos disseram que o projeto está 
parado nesta Casa há mais de trinta dias. O vereador Décio irá retirar o substitutivo de 



sua autoria como o vereador Carlinhos também. A partir desse momento o projeto 126 
de autoria do prefeito voltará em discussão e votação, exceto o parágrafo 3º.” A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “O vereador não pode retirar agora. O vereador devia ter retirado 
antes.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “O presidente justificou a urgência da emenda com base no artigo 47º de 
autoria do prefeito. Disse que o artigo 47º do projeto de autoria do prefeito deixou de 
existir a partir do momento que deu entrada nesta Casa o substitutivo.” DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 
2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 10º) PARECER nº. 053/2010.- Ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
05/04/2010. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, 
Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2010, de autoria do vereador Luis 
Hermínio Nicolai, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
renomado empresário PAULO ANTONIO SKAF, são de parecer favorável à 
tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é merecedor do título 
de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços prestados em 
prol da comunidade itapirense. Pela aprovação, pois, 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) PARECER nº. 
54/2010.- Ao Projeto de Lei nº 44/2010 . RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
05/04/2010. 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 44/2010, 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", 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 06 
de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 13º) PARECER nº. 
055/2010.- Ao Projeto de Lei nº 17/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 
05/04/2010. 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 17/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo conceder 
subvenção econômica para a EMUHI", 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 14º) PARECER nº. 
056/2010.- Ao Projeto de Lei nº 29/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
05/04/2010. 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 29/2010, de 
autoria do Vereador Luis Henrique Ferrarini, que "Dispõe sobre as condições de 
acessibilidade dos programas habitacionais financiados ou apoiados com recursos 
próprios do Município ou por ele geridos", 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 15º) PARECER nº. 
057/2010.- Ao Projeto de Lei nº 37/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 
05/04/2010. 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 37/2010, de 
autoria do Sr. Prefeito Municipal, que "Cria o Conselho Gestor do Telecentro 
Comunitário do Município de Itapira - (SP) e dá outras providências", 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 16º) PARECER nº. 058/2010.- Ao Projeto de Lei nº 39/2010. RELATOR: 
Luis Hermínio Nicolai. DATA: 05/04/2010. 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 39/2010, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que 
"Denomina Praça dos Ferroviários", 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 17º) PARECER nº. 
059/2010.- Ao Projeto de Lei nº 40/2010. RELATOR: Mauro Antonio Moreno. DATA: 
05/04/2010. 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 40/2010, 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", 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 06 
de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 18º) PARECER nº. 
060/2010.- Ao Projeto de Lei nº 41/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 
05/04/2010. 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 41/2010, 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", 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 06 
de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 19º) PARECER nº. 
061/2010.- Ao Projeto de Lei nº 43/2010. RELATOR: Luis Hermínio Nicolai. DATA: 
05/04/2010. 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 43/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera a área descrita na Lei 4.501/09, 
alterada pela Lei 4.505/09, objeto de desafetação e doação ao SESI", 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 20º) PARECER nº. 62/2010.- Ao Projeto de Lei nº 45/2010. RELATOR: 
Carlos Alberto Sartori. DATA: 06/04/2010. 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 45/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 716.000,00", 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. O Sr. Presidente despacha a matéria à Ordem do Dia de Hoje, conforme 
requerimento acolhido pelo Plenário da Casa. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto 



Andrade - Presidente. 21º) PARECER nº. 063/2010.- Ao Projeto de Lei nº 46/2010. 
RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 06/04/2010. 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 46/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 180.000,00", 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. O Sr. Presidente despacha a matéria à Ordem do Dia de Hoje, conforme 
requerimento acolhido pelo Plenário da Casa. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente 
passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a 
Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos requerimentos e indicações, 
salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 22º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0066/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Domingos Bonomelli. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Rubens Porcelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Luzia Ozileiro Amorim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Paulo Andrade DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril 
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. 
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. 25º) Requerimento nº. 0054/2010.- 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, prestação de contas da Secretaria 
Municipal da Saúde sobre a quantia gasta nos programas Saúde da Família em Itapira. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio 
Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 26º) Requerimento nº. 0055/2010.- Congratulação com 
o vereador desta Casa de Leis e presidente do Conseg Luis Henrique Ferrarini, pelo seu 
trabalho desenvolvido ao longo desta legislatura e recente destaque na revista do 
Interior da Uvesp. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 
0056/2010.- Congratulação com a empresa itapirense IMBIL, em nome do seu diretor 
presidente Valdislav Siqueira, pela inauguração da nova instalação da fábrica que irá 
abrigar as unidades para fabricação de bombas industriais em parceria com a empresa 
escocesa Clydeunion Pumps. Autoria. Paulo Roberto Andrade. 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 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 28º) 
Requerimento nº. 0057/2010.- Congratulação com o Grupo Teatral Paulino Santiago, 
em nome de sua diretora, Juliana Avancini, pela apresentação da peça "A Paixão de 
Cristo". Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Indicação nº. 00108/2010.- Sugere 
a construção de uma cancha de Bochas e malha no Jardim Galego. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 30º) Indicação nº. 00109/2010.- Sugere poda de árvores e recolhimento de 
lixo na Rua Israel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 00110/2010.- Sugere 
melhorias que especifica no bairro Braz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 32º) 
Indicação nº. 00111/2010.- Indica ao Sr. Prefeito a realizar estudo junto a Secretaria de 
Defesa Social para criar um depósito adequado para abrigar as bicicletas apreendidas 
durante operações da GM. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 33º) 
Indicação nº. 00112/2010.- Sugere ao Sr Prefeito realizar estudos junto a Secretaria de 
Defesa Social objetivando a instalação de câmeras de segurança no Parque Juca Mulato. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. - Ofícios: 34º) Ofício 141/2010 - SMS. - Encaminha 
para conhecimento dos membros da Câmara Municipal, o Plano Municipal de Saúde 
referente ao exercício 2010 - 2013. Autoria: Secretário Municipal da Saúde. 
DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) 
Paulo Roberto Andrade - Presidente. 35º) Oficio nº SG-DAO nº 0113/2010.- Solicita a 
retirada da pauta dos trabalhos da Câmara do Projeto de Lei nº 66/05, que dispõe sobre 
o horário de funcionamento do comércio no Município de Itapira e dá outras 
providências. Autoria Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 
Esgotado o tempo regimental, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim 
de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00125/2009.- Institui 
a "Área Azul" e revoga as Leis 1.393/79, 3.745/05 e 4.133/07. Autoria: Prefeito 
Municipal. A seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Venho à esta tribuna para dizer que votarei favorável ao 
projeto e contra as emendas, porque a emenda de autoria da bancada da oposição diz o 
seguinte: “Fica o poder Executivo proibido de promover a concessão permissão para a 
exploração e manutenção da área azul, exceto a permissão às entidades assistenciais 
de nosso município vedado a estas qualquer tipo de terceirização. A entidade 



assistencial permissionária deverá repassar mensalmente 10% de sua receita bruta, 
proveniente da arrecadação da área azul, às seguintes entidades e proporções: 8% ao 
Conselho Municipal de Assistência Social que fará a distribuição dos recursos às 
demais entidades do município mediante apresentação de projetos sociais devidamente 
aprovados e 2% à União Itapirense de Proteção aos Animais. A Prefeitura Municipal 
ou a entidade permissionária deverá reservar, pelo menos, uma vaga exclusiva e em 
tempo integral na Praça Bernardino de Campos defronte ao mastro da bandeira para 
os profissionais de artesanato devidamente inscritos na Prefeitura Municipal de 
Itapira.” Então, voto contra porque essa emenda é natimorta. Vimos o dicionário da 
língua portuguesa ser ferido e ainda querem ferir a Constituição Federal. Vamos ver o 
que diz o artigo 37º, inciso 21: “A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal ou dos municípios obedecerá 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.” O inciso 21º 
diz o seguinte: “Ressalvados os casos especificados na legislação as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições à todos os concorrentes com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos 
termos da lei, na qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações.” O artigo 175º 
diz o seguinte: “Incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação a prestação de serviço 
público.” Possuímos a prerrogativa do uso e ocupação do solo. O que é a zona azul? 
Nada mais ser do que o uso da ocupação do solo. Isso é prerrogativa do município. 
Qualquer coisa que o município venha a fazer em relação à terceiros, deve haver 
licitação. A lei de licitação é muito clara. Por quê? Porque começaríamos a fazer 
compadrios em detrimento dos fatos públicos. Qual seria o porquê da licitação? A 
licitação sempre vai buscar o menor preço e o melhor serviço. Então, para o poder 
público contratar, em tese, deverá haver o menor preço e melhor serviço. Essa é a 
equação para alguém ganhar uma determinada licitação. A emenda está direcionando 
que o uso e a ocupação do solo deverá ser destinado às entidades assistenciais. Vejam 
os senhores que futuramente todos falarão que a vereadora Sônia é contra as entidades 
assistenciais. De modo algum sou contra. Havia uma emenda dizendo que parte do valor 
recebido pela zona azul seria destinado às entidades. Desse modo o poder público 
poderia direcionar esse valor às entidades. Essa emenda era factível e poderia ser aceita, 
mas me parece que a mesma não faz mais parte do projeto. Do modo que se encontra, 
estaria direcionando essa receita para uma entidade assistencial. Não pode. Acredito que 
em relação a tudo nessa vida devemos pensar que cada ato possui uma conseqüência e 
nesta Casa não devemos ser irresponsáveis. Não podemos chegar à esta Casa e fazer 
qualquer coisa em detrimento da legalidade. Vamos comparar da mesma forma quando 
um clamor público ou justiça deve se pronunciar. A justiça para que a mesma seja 
efetivamente cumprida, não pode ouvir esse clamor público. O juiz deve deter aquilo 
que se encontra no processo e julgar de acordo com aquilo que está no processo. Não 
podemos querer pagar de bacana nas ruas sabendo que o prefeito deverá vetar. Essa 
emenda de autoria da oposição é natimorta. Já dizia Karl Marx que não há discurso sem 
a prática. Não adianta possuírem um discurso sabendo que futuramente isso não 
prevalecerá. O prefeito vetará. Quem votar nesta Casa, futuramente volte a conversar 
com minha pessoa e me diga qual será o caminho da emenda. O prefeito votará, a 
oposição derrubará o veto de autoria do prefeito pelo fato de serem maioria nesta Casa e 



quem responderá por improbidade administrativa será o presidente desta Casa. Se o 
prefeito não vetar, o mesmo poderá ser cassado no dia seguinte, pois qualquer uso e 
permissão do solo deverão passar por um processo licitatório. É o caso da zona azul. 
Confundem terceirização com licitação. Essa é a confusão que está sendo feita nesta 
Casa. Li para os senhores dois artigos e não é minha pessoa que está dizendo isso. Isso 
está escrito na Constituição do Brasil. Todos sabem que a Constituição é a lei maior, 
onde a mesma não pode ser ferida por lei ordinária, constituição municipal ou estadual. 
Então, está muito claro o artigo 175º. Não adianta as pessoas virem à esta tribuna com 
discursos e futuramente dizerem o seguinte nas ruas: “Olhem, tentamos disponibilizar 
dinheiro às entidades assistenciais, mas o prefeito vetou. O prefeito não gosta das 
entidades assistenciais de nosso município.” Vocês devem vir à esta tribuna e falar 
exatamente a verdade dos fatos. A verdade dos fatos, meus senhores, é essa. Por esse 
motivo voto favorável ao projeto de autoria do prefeito e contra as emendas, porque não 
vim à esta Casa para enganar ninguém e dizer que votei favorável a emenda sabendo 
que a mesma é inconstitucional. Ela é inconstitucional em toda sua forma. Gostaria que 
alguém viesse à essa tribuna e me provasse que a emenda não é inconstitucional. 
Provem-me que esse tipo de serviço que seria prestado geraria em menos de R$ 
8.000,00 por mês, mesmo porque eles possuem uma planilha onde refere-se em valores 
maiores. Então, senhores, acredito que não estamos nesta Casa para brincar, pois é um 
assunto muito sério. Não podemos fazer esse tipo de politicalha, pois é um assunto 
sério. Não vou ousar em pedir para a bancada de oposição retirar, porque os mesmos 
não atenderão o meu pedido. Gostaria de alertar os senhores que a bancada da oposição 
esperou o último dia do Regimento Interno para fazer isso, ou seja, eles elaboraram a 
referida emenda sem que alguém solicitasse vista da mesma para estudos. Foi feito isso 
justamente porque não estão a fim de discutir a seriedade e a legalidade desse assunto. 
Em minha terra isso se chama golpe. Antes a nossa Lei Orgânica falava em relação a 
isso. O projeto que entrava nesta Casa podia ser discutido e votado no mesmo dia. Fiz 
uma emenda na Lei Orgânica do município de Itapira e retirei essa excrescência, 
permitindo que apenas os projetos onde se discuta convênios com outros poderes 
públicos, poder do Estado ou Federal, poderiam ser votados, pois há um determinado 
prazo. O vereador Mario pediu para alguns projetos virem à Ordem do Dia, pois 
tratam-se de convênios onde os mesmos possuem prazos. Se não votarmos até um 
determinado dia, conseqüentemente, a Prefeitura Municipal perderá o convênio. Então, 
fora esses casos, nenhum projeto entraria nesta Casa para serem lidos e votados no 
mesmo dia. Sempre acreditei que esse fato seria uma excrescência. Sempre achei que os 
projetos devem tramitar na Casa, as pessoas devem ter o direito de discutir e a 
população deve tomar conhecimento. Mais uma vez a oposição, com o apagar das luzes, 
trouxe essa emenda, sendo que hoje é prazo máximo e ninguém pode pedir vista da 
referida emenda. Então, o pessoal fica nervoso com minha pessoa quando digo que é um 
golpe. É um golpe na democracia e nos vereadores desta Casa que não possuem o 
direito de pegar a referida emenda que entrou na data de hoje para discutir ou elaborar 
um parecer. Portanto, meus senhores, vim à esta tribuna para apenas esclarecer de que 
não sou contra as entidades assistenciais e não pagarei de bacana para enganar a 
população. O que interessa, em minha opinião, é deitar no travesseiro e dormir. Essa 
emenda é natimorta. Expus o primeiro cenário, onde o prefeito vetará e a oposição 
derrubará o veto. Nesse momento apontarei o segundo cenário, onde o prefeito vetará o 
projeto e os vereadores sairão nas ruas dizendo que o mesmo é contra as entidades 
assistenciais. Possuímos esses dois cenários e alguns dos referidos cenários 



constataremos no futuro. Se derrubarem o veto de autoria do prefeito, o presidente desta 
Casa sabe que responderá judicialmente por isso. Não será a minha pessoa que se 
encarregará de fazer isso e sim o Ministério Público. Isso está ao arrepio da lei. Não 
estou nesta Casa para pedir a cassação de ninguém, pois todos foram eleitos pela 
população. O Ministério Público, no momento em que tomar conhecimento da situação, 
se encarregará dos fatos. Então, lamento e acredito que o discurso deve vir 
acompanhado de uma prática. Em minha opinião, é uma emenda oportunista. É uma 
emenda natimorta que se o prefeito não derrubar, quem se encarregará disso será a 
justiça. Nada no poder público pode ser contratado até o valor de R$ 7.999,99. Acima 
desse valor é necessária a carta convite e logo em seguida a tomada de preços e 
concorrência pública. Todas são modalidades licitatórias necessárias em quaisquer 
contratações com o poder público. Portanto, meus senhores, lamento que tenhamos 
chegado nesse nível de enganação. Portanto, peço aos meus pares para votarem 
favoráveis ao projeto de autoria do prefeito e contra a emenda. Muito obrigada e boa 
noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  
“Mamãe dizia que é melhor ouvir besteira do que ser surdo. Primeiro gostaria de 
defender não somente o projeto em si, pois tenho sido cobrado dos pares em relação ao 
projeto da zona azul. O poder Executivo, segundo esse substitutivo, possui o direito de 
gerenciar a zona azul. A Prefeitura possui condições para isso. Desde quando o projeto 
deu entrada à esta Casa, gostaria de solicitar as atas anteriores, sempre fomos contra a 
terceirização. Atualmente Itapira sofre um grave problema financeiro. Não se cria 
emprego e o comércio de Itapira é prejudicado por isso. Toda vez que terceirizam um 
serviço público com uma empresa de fora, é o dinheiro de nosso município que está 
indo embora. É o comparativo que devemos fazer em relação à Sanepav. Mais de R$ 
400.000,00 saem de circulação de nosso município destinados à matriz da Sanepav 
localizada em outro município. Então, o que estamos pedindo é a sensibilidade do poder 
Executivo em evitar a terceirização para que o nosso solo não seja vendido para 
empresas de outros municípios. O substitutivo pode ser vetado pelo prefeito, pois o 
mesmo possui todo o direito. O prefeito pode dizer o seguinte: “Eu não quero que as 
entidades assistenciais participem. Aliás, realizarei um levantamento, onde tenho 
certeza e absoluta, de que vários municípios do Brasil gerenciam a zona de 
estacionamento através de empresas privadas.” O prefeito tem condições de dizer o 
seguinte: “Vamos resolver o problema da zona azul.” O prefeito possui condições de 
gerenciar a zona azul, caso não possa, de imediato, eleger uma entidade do município 
para fazer esse serviço. Portanto, a bancada da oposição, desde quando veio o projeto da 
zona azul, foi contra a terceirização. A terceirização é inteligente e capacitada, mas não 
é o que acontece atualmente em nosso município. Parece-me que a Itajaí solucionará o 
problema dos ônibus, mas a terceirização normalmente não é conveniente para o 
comércio, população e poder público local. Então, volto a repetir de que pedimos o bom 
senso do senhor prefeito para que o mesmo sente conosco. Houve a colocação de que o 
prefeito nos convocou para uma reunião. É mentira, pois não houve nenhuma 
convocação. Estamos abertos a negociação. Disse para o vereador Mino que devemos 
parar com as brigas, pois isso não nos levará a nenhum lugar. Não é discurso político e 
realmente estou de saco cheio com a política. Estou decepcionado com a política. Se eu 
pudesse renunciar, renunciaria. Somente não renunciei em respeito aos votos que obtive 
dos eleitores que confiaram em minha pessoa. Vocês querem saber se continuarei dando 
seqüência em minha vida pública? Atualmente posso afirmar que não. A senhora falou o 
que quis e agora terá que ouvir o que tenho para falar. A bancada de oposição está a 



disposição para discutir com o Executivo o que é melhor para o nosso município. 
Vamos sentar e conversar com o nosso colega Paganini, presidente da Associação 
Comercial. O que não seria correto é o prefeito vetar e logo em seguida outro projeto 
voltar à esta Casa. Com isso as pessoas dizem o seguinte: “A Câmara é a culpada. A 
Câmara que não está colaborando.” É mentira, pois esta Casa está colaborando e 
continuará colaborando o máximo que puder. Volto a insistir no bom senso, diálogo e 
compreensão. Ninguém é dono da verdade ou da razão. O diálogo funciona em qualquer 
lugar. Então, nesta Casa também deve funcionar. Enquanto ficamos discutindo detalhes, 
a cidade continua parada e abandonada. Muito obrigado pela atenção dos senhores.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, público presente, funcionários. A 
situação se torna cada vez mais difícil com o passar dos dias. Tentamos explicar o 
inexplicável e o incompreensível. Nasci aqui e faço parte da cidade. A vereadora Sônia 
está coberta de razão, pois o projeto virá. Não tem como ser diferente. Defendi o tempo 
inteiro que todos os municípios da região estão adotando a terceirização. Será 
necessário implantar quase R$ 2.000.000,00 e não haverá nenhuma empresa que 
conseguirá amortizar os custos em menos de 15 anos. A partir desse momento a 
Prefeitura falará o seguinte: “Bom, aumentou-se 240 vagas e possuíamos quatro 
guardinhas para realizar os serviços. Agora será necessário haver dez funcionários nas 
ruas e a Prefeitura está com 2.326 funcionários. Não há possibilidade de aumentarmos o 
quadro de funcionários.” O serviço ficará deficitário e possuirá mil problemas. 
Futuramente haverá briga com o Sindicato, pois os funcionários reivindicarão isso ou 
aquilo. Não haverá condições de colocarmos mais pessoas para trabalhar na Prefeitura. 
O prefeito está tentando explicar esse fato. O prefeito chamará o Fernando Antonelli e 
falará o seguinte: “Fernando, pode administrar a zona azul através da APAE.” Com isso 
o promotor público falará o seguinte: “O prefeito Toninho é amigo do Fernando. Isso é 
favorecimento político. Alguém está levando.” Sabem quanto tempo irá demorar se caso 
tivermos que colocar as instituições e constatar qual delas se encarregará em administrar 
a zona azul? Será necessário haver diretoria constituída e prestação de contas. A 
empresa terceirizada recolhe todos os impostos em Itapira. Em relação ao lucro, a 
empresa gastará como quiser. Acontece a mesma coisa com as empresas de petróleo. 
Imaginem uma empresa, onde é uma das maiores construtoras do Brasil, que nasce no 
município de Campinas. Será que a mesma construirá somente em Campinas? Estão 
todos errados e equivocados. O presidente sempre diz que quem vive do passado é o 
museu. A terceirização é um fato que progride. A empresa terceirizada deverá recolher 
seus impostos em nosso município. Em relação ao lucro da empresa, a mesma investirá 
onde quiser. Seria melhor se fosse uma empresa de nosso município, porque a mesma 
investiria os lucros em nosso município. É necessário uma concorrência pública. Quem 
falará que uma determinada empresa de nosso município ganhará? O vereador 
Carlinhos tinha elaborado uma emenda onde várias instituições receberiam uma 
determinada quantia em dinheiro. Quem prestaria contas seria a empresa terceirizada. 
Imaginem se passarmos o serviço para a APAE, por exemplo. Eles deverão prestar 
contas a cada trinta dias. Futuramente mudará o presidente da APAE e o prefeito de 
nosso município. Caso o futuro presidente seja inimigo do futuro prefeito, afetará todas 
as coisas. Todos estão pensando errado. Esse é o meu ponto de vista. Se possuíssemos 
um orçamento como as cidades grandes de nossa região, com certeza daria para 
contratar. São cidades com cerca de 2.000.000 de habitantes. Em nosso município estão 
todos enganados. Chegamos em um impasse e não será resolvido, pois judicialmente o 



projeto será vetado com as referidas emendas. Então, não gostaria de falar em relação à 
situação e oposição, pois na data de hoje todos já explanaram seus pensamentos. O 
caminho está errado. No momento em que as 15 instituições de nosso município 
disputarem quem ficará responsável por administrar a zona azul, ficará uma bagunça. Se 
algumas entidades estiverem respondendo algum processo, será mais fato para a 
impugnação e desse modo nunca mais haveria zona azul em nosso município. A APAE 
pode querer administrar a zona azul como qualquer outra entidade. Esse assunto é um 
impasse. Infelizmente na data de hoje o referido projeto morre. Com isso não teremos 
zona azul esse ano e talvez no ano seguinte, porque o caminho está errado. Nunca vou 
tirar a razão do Paulo quando o mesmo fala em relação à terceirização. Os princípios da 
lei dizem que deve haver licitação e qualquer empresa do país poderá disputar em nosso 
município. Então, os integrantes da Câmara não podem dizer ao prefeito que pode 
terceirizar somente para uma empresa de nosso município. Solicitei do vereador 
Carlinhos em relação à um item que o mesmo elaborou. Será uma repercussão o item 
que diz que deverá ser reservada uma vaga para os artesões. Pedi para o vereador não 
fazer isso. Muitas pessoas falarão o seguinte: “Por que disponibilizaram uma vaga para 
os artesões e para nós não?” Disse ao vereador Carlinhos para elaborar um item onde 
todos pudessem descarregar os mantimentos em torno de duas horas. Se não houver isso 
algumas pessoas passarão o dia inteiro nas vagas. Com isso quando o Cachiba, dentre 
outros empresários, chegarem com seis sacos de farinha em seu carro, o mesmo não 
conseguirá parar na referida vaga. Será necessário que o Cachiba carregue os sacos 
desde o Mercado Municipal pelo fato de não haver local apropriado para estacionar. 
Não sou contra os artesões, mas as coisas não devem ser direcionadas para somente um 
lugar. Qual a finalidade de somente uma vaga para os artesões? Está errado e não sou 
contra, pois deve haver o mínimo de tempo que devem permanecer nas vagas. Essa vaga 
ficaria aberta no meio da praça para todos os usuários de comércio. Não é porque o 
prefeito Toninho Bellini quer que volte, pois é como a vereadora Sônia disse que a 
emenda está nascendo morta. O prefeito Toninho Bellini não pode indicar qualquer 
instituição. O prefeito é proibido de fazer isso. Se o prefeito perguntar para as entidades 
assistenciais quem gostaria de administrar a zona azul, com certeza haverá mais de 
quinze instituições. Para isso se concretizar todas as entidades deverá apresentar uma 
diretoria constituída com uma conta aberta em um determinado banco, onde as mesmas 
também deverão prestar contas à Prefeitura. Imaginem aonde chegará isso. Não acredito 
que algum presidente das referidas entidades assumirão esse fato, até mesmo porque a 
presidência muda de dois em dois anos. Com a renovação da presidência, 
automaticamente a diretoria também é renovada. Será necessário elaborar um novo 
grupo para prestar contas. Então, vamos colocar as mãos na cabeça, pois isso está 
morto. Estamos discutindo esse assunto à toa. O projeto já está nessa Casa há mais de 
45 dias. Parece-me que há momentos em que não consigo pensar e raciocinar, pois não 
consigo transmitir o teor exato dos fatos. Está tudo errado. Não adianta o comércio 
afirmar que o prefeito Toninho Bellini não quer. Esse assunto, judicialmente, está 
morto. No momento em que abrirem mão para as entidades, não terá o que ser feito na 
zona azul de nosso município. Defendi o serviço do lixo mil vezes, pois antigamente os 
caminhões eram impróprios para realizar a coleta dos lixos. Atualmente paga-se mais e 
não sei se é o correto ou errado, mas existe um trabalho muito grande. O nosso aterro 
sanitário está no limite e já estão procurando outra área. Existe um equívoco em que o 
presidente citou, onde poucas pessoas sabem. Falaram que o lixo reciclável é 
incumbência da EMUHI. Existem quarenta famílias que são incumbidas de arrecadar o 



lixo. Essas pessoas vivem disso e recebem um salário em torno de R$ 800,00 por 
pessoa. Esse trabalho envolve mais de 150 pessoas. Então, o nosso lixo está sendo 
reciclado. Esses são os equívocos por falta de informação. Já falaram muitas vezes que 
o nosso município não recicla absolutamente nada, mas é mentira. Se tirarmos o lixo 
das ruas cerca de 150 pessoas deixariam de comer, porque as mesmas estão reciclando o 
lixo. Então, não estou defendo a Prefeitura, pois estou dizendo a verdade. É isso que 
acontecerá com o projeto da zona azul. Infelizmente peço desculpas aos meus amigos 
do comércio de Itapira. Futuramente vocês me darão razão. Fui criticado nos jornais 
quando disse que o senhor é o tempo da razão. Muitos dizem que o pessoal da Câmara 
ganha R$ 5.000,00, mas ninguém trabalha. Acredito que muitos abrem mão da família 
para trabalhar todos os dias. Muitas vezes precisamos brigar com um amigo por causa 
de bobagem. Colocaram nos jornais que fui condenado. Seria uma justificativa das 
coisas que são feitas erradas. Paguei uma cesta básica para a UIPA, pois o processo 
extinguiu-se. A boca pequena, além de mal informada, é mentirosa. A boca é tão 
pequena que somente fala bobagem. Vamos ser criticados nos jornais novamente pelos 
nossos atos como vereadores. Deixo a minha palavra que o projeto nasceu morto e não 
progredirá. Itapira ficará sem zona azul por, no mínimo, dois anos. Espero que vocês 
tenham me entendido e não criticarei a oposição. Não chegaremos a um determinado 
consenso, porque o que está aqui não é legal. Futuramente não adianta culparem o 
prefeito Toninho Bellini ou o presidente Paulo Andrade. Muitas pessoas não sabem que 
isso não possui base. Espero que a votação seja feita normalmente. Votarei contra a 
emenda, pois acredito que não está certa. Muito obrigado e boa noite à todos.” A seguir, 
o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de fazer uma pergunta. O lixo de suas casas é 
reciclados Muito obrigado à todos.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Somente a titulo 
de esclarecimento a questão do lixo reciclado. Reciclo o meu lixo na área da Nova 
Itapira. Quem pega o meu lixo se chama Eleonor. Ela reside na Avenida Getúlio 
Vargas. A Eleonor passa toda segunda e sexta-feira em minha residência.” A seguir, 
pela ordem, o vereador Cleber Borges requer a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. 
A seguir, o Sr. Presidente acatando a solicitação o vereador Cleber Borges, suspende os 
trabalhos por 5 minutos. ... Reiniciada a sessão apor verificação de quorum, o Sr. 
Presidente passa a palavra ao Vereador Mario da Fonseca. A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, nobres vereadores, 
representantes da imprensa, público presente. Acredito que hoje bateremos o recorde. 
Acredito que a Rádio Clube não acompanhará os trabalhos até final. Gostaria de dizer 
que estive na Prefeitura conversando com o prefeito municipal e vários assessores. O 
prefeito me disse o seguinte: “Mario, não está havendo um consenso em relação ao 
projeto da zona azul. A maioria na Casa, bancada da oposição, não quer a autorização 
para a concessão da terceirização dos serviços. Então, vamos chegar ao acordo através 
do bom senso.” Foi exatamente isso que o prefeito pediu. Antes da sessão iniciar 
conversei com o líder Toninho Orcini, onde o mesmo manifestou que não havia mais 
acordo. Parece-me que agora há um acordo no seguinte sentido: A oposição retira a 
emenda, a situação retira o projeto, o presidente da Câmara sentará com o presidente da 
Associação Comercial e o prefeito para na próxima semana ser enviado à esta Casa um 
projeto nos moldes em que agrade a todos, ou seja, sem terceirização, onde haja 
concessão com alguma entidade, mas dentro da legalidade que possa beneficiar e que 
não continue a situação em que o município se encontra. Então, essa seria a sugestão 
como líder do prefeito. Somente houve toda essa discussão, porque no início não houve 



uma manifestação de consenso de acordo. Então, se houver essa possibilidade o prefeito 
estará de acordo. Marcaremos a data, sentaremos para dialogar e na próxima semana 
voltaremos com um projeto, onde ambas as partes estarão de acordo. O prefeito me 
pediu para que transmitisse essa solicitação à todos vocês. Muito obrigado e boa noite.” 
A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de dizer que não sou o único 
representante a discutir o referido projeto juntamente com o prefeito municipal. Gostaria 
que todos os colegas, incluindo a oposição e situação, viessem a discutir de forma 
democrática, verdadeira e consensual o referido projeto.” A seguir, pela ordem, faz uso 
da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Gostaria de fazer um requerimento. No momento em que o prefeito marcar a referida 
reunião, gostaria que fosse feito através de ofício, porque não estou nesta Casa para ser 
chamada de mentirosa como fui chamada por esta presidência. Houve ou não uma 
conversa com o líder da oposição referente a uma reunião com o prefeito? Houve. 
Então, que seja feito através de ofício para futuramente não dizerem que o prefeito não 
disse nada.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA 
FONSECA: “Estive em uma reunião das comissões com os vereadores Cleber, Mauro e 
Carlinhos, onde os mesmos solicitaram uma audiência com o prefeito. Naquela época 
fizeram essa solicitação e me comprometi em agendar a referida audiência. Fui ao 
gabinete do prefeito e marquei para uma sexta-feira às 10:00 horas da manhã. Liguei 
para o vereador Toninho Orcini e disse o seguinte: “Vereador, o prefeito possui 
disponibilidade para atender às 10:00 da manhã. Converse com a sua bancada, pois se 
houver interesse o prefeito estará disponível nesse horário.” O vereador disse o 
seguinte: “Não posso esse horário. Então, verifique outro horário e qualquer coisa me 
retorne.” Depois disso não houve retorno ou alguma conversa.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “O vereador me ligou e disse 
que o vereador Cleber disse na reunião das comissões que estava disponível em 
conversar com o prefeito. Quando o vereador Mario me ligou, eu disse o seguinte: “Não 
estou sabendo. Entrarei em contato com o vereador Cleber.” Disse para o mesmo entrar 
em contato com o vereador Mario. Em nenhum momento marquei alguma reunião. Se 
eu marcar alguma reunião com o prefeito, podem ter certeza que vou sozinho. Não 
preciso marcar nenhuma reunião com o prefeito, pois converso com ele no momento em 
que quiser. Então, em minha opinião, é mentira.” A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra o vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Já que o vereador 
citou meu nome, gostaria de dizer que recebi essa ligação do vereador Toninho. 
Pessoalmente posso afirmar que não combinei nada em relação à alguma reunião com o 
prefeito. Fui informado que havia uma tentativa de conversa.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Como chegamos à um 
consenso, acredito que deveria ficar restrito, pois depois de toda essa discussão vossa 
excelência deveria representar os membros de sua bancada e o prefeito representaria a 
bancada da situação. Com isso evitará que qualquer vereador elabore qualquer tipo 
emenda. O senhor representaria com toda a autoridade de uma situação e nós de outra. 
Com isso chegaremos à um bom senso. Quando vier a sua palavra, do prefeito e do 
presidente da Associação Comercial, conseqüentemente, esse assunto estará resolvido. 
Então, acredito que fica a critério de vocês.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “O vereador fez uma colocação, 
onde reunirá o presidente desta Casa, o prefeito e o presidente da Associação. Respeito 
os três representantes, mas não concordo. Cada vereador possui um posicionamento. 
Quando chega um projeto à esta Casa devemos ler e estudá-lo. Se eu acreditar que devo 



elaborar alguma emenda, vou elaborar uma emenda. Por que estou nesta Casa? Estou 
dormindo? Não. Então, devemos analisar, pois quem votará o projeto não será o 
presidente da Associação Comercial.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Somente gostaria de dizer que fui mal 
entendido. Os três sozinhos não resolverão o problema. O presidente explanará o 
assunto para todos e vocês devem fazer o que acreditarem ser melhor. Se todos os 
vereadores forem ao gabinete para discutir esse assunto, não chegaremos a nenhum 
acordo.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “A solicitação do vereador Mino é 
justa, pois talvez o assunto vire uma babilônia. Haverá uma sugestão entre as partes, 
onde a mesma entrará nesta Casa e cada vereador elaborará seu parecer. O mais 
importante é discutir e chegar a um acordo.” A seguir pela ordem o vereador MARIO 
DA FONSECA, solicita adiamento do projeto de lei nº 125/2009 para a próxima sessão. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.  
SS. "Vereador Antonio Caio", em 06 de abril de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2010.- 
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo empresário 
Paulo Antonio Skaf. Autoria: Luis Hermínio Nicolai. A seguir, o vereador Mario da 
Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensada o regime de 
votação secreta e que seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de 
Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. 
Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2010. 
DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
02/2010. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a)Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0017/2010.- Autoriza 
o Poder Executivo conceder subvenção econômica para a EMUHI. Autoria: Prefeito 
Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa, boa noite. Esse projeto 
concede subvenção econômica à EMUHI, ou seja, é um projeto em que a Prefeitura 
reserva uma determinada quantia de seu orçamento destinada ao Hotel Fazenda 
Esperança. É certo fazer isso? Por que acontece isso? O Hotel Fazenda, desde sua 
fundação, é deficitário, onde continua deficitário até os dias atuais. Houve épocas em 
que a Prefeitura repassou R$ 1.000.000,00, dentre vários outros valores. Desde quando 
o prefeito Toninho Bellini assumiu a administração o referido repasse vem diminuindo. 
Atualmente o projeto disponibiliza somente um repasse no valor de R$ 300.000,00. O 
Hotel Fazenda consegue viver sem esse dinheiro? Não consegue. Se não aprovarmos 
essa subvenção, conseqüentemente, o Hotel Fazenda será fechado. Então, como 
representante da administração gostaria de deixar que não vou usar esse espaço para 
voltar no passado e dizer o seguinte: “Olha, a culpa é do ex-prefeito. O ex-prefeito 
administrava mal.” Devemos ver a realidade. O Hotel Fazenda é um empreendimento 
feito pelo município. O mesmo está sendo passível de processo judicial movido pelo 
Ministério Público. Por esse motivo que não se pode arrendar. De um dia para o outro 
podem exarar uma decisão judicial e todo o investimento que foi feito na localidade 
poderá ser perdido. Ninguém da iniciativa privada, é lógico, investirá em uma coisa 
inserta como é o caso do Hotel Fazenda. Então, possuímos um impasse. Atualmente o 
Hotel Fazenda promove eventos e acredito que até o final do ano há eventos agendados. 
Existe toda uma programação agendada. Todos dão o melhor de si para que seja menos 
danoso aos cofres públicos de nosso município. Os empresários de nossa cidade 
apoiaram e fazem de tudo para realizar eventos. É um lugar agradável. Acredito que o 



município não deve investir em coisas que não são essenciais. Antes investir em Saúde 
e Educação do que em hotel. Atualmente como está essa questão? Hoje vejo uma luz no 
fim do túnel. Vejo que há uma possibilidade do Hotel Fazenda gerar lucro, não ainda 
esse ano ou no próximo, mas daqui a uns dois ou três anos. Por que estou falando isso? 
Porque todos devem estar acompanhando que a Secretaria de Cultura iniciou o 
desenvolvimento de um projeto juntamente com o SEBRAE para desenvolver o turismo 
em nosso município. Pela primeira vez no município que essa questão está sendo tratada 
de forma profissional. Tivemos um encontro no Centrão e uma adesão muito boa dos 
empresários. É um começo. Conversei com o Secretário de Cultura no evento do rodeio 
e disse o seguinte: “O Hotel Fazenda está nos planos do SEBRAE? O SEBRAE já 
tomou conhecimento?” O secretário me respondeu o seguinte: “Já Mário. O SEBRAE, 
quando veio em nosso município, fez todo o mapeamento do município e o Hotel 
Fazenda está inserido dentro desse projeto. Acreditamos nesse projeto.” Particularmente 
acredito no SEBRAE, pois o mesmo é uma instituição séria. Por esse motivo digo que 
vejo uma luz no fim do túnel. Acredito que com a ajuda do SEBRAE, a situação do 
Hotel Fazenda melhorará. Pode ser que o Hotel Fazenda seja uma peça importante no 
projeto do SEBRAE. Dizem, não gostaria de afirmar, que o ex-prefeito fez o Hotel 
Fazenda para atrair as empresas como a Nutron e a Estrela. Não sei se isso é verdade, 
mas caso seja verdade e as empresas realmente usufruírem do Hotel Fazenda, como que 
ficará a situação das empresas se o hotel fechar suas portas? Será que as empresas 
também sairão de nosso município? Então, acredito, senhor presidente, nobres colegas, 
que hoje não é momento de rejeitarmos esse projeto e fecharmos o referido hotel. 
Acredito que essa situação é de longo prazo. Devemos sentar e conversar. Devemos 
dizer o seguinte: “Prefeito, esse ano aprovaremos o projeto, mas a partir do próximo ano 
não aprovaremos. Marque mais eventos e não faça mais nada no hotel.” Se fecharmos as 
portas do hotel, conseqüentemente, o mesmo ficará parado sofrendo o desgaste natural. 
Mesmo assim ficaremos pagando em juízo o aluguel do hotel como está acontecendo 
atualmente... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: “Em minha opinião, o sério da questão, nobre vereador, não é se o Hotel 
Fazenda gerará lucro ou não, mesmo porque há uma armadilha se houver a dissolução 
do referido contrato, onde o proprietário pega o Hotel Fazenda com todas as benfeitorias 
e o município perde tudo. Essa foi a grande armadilha deixada pelo ex-prefeito. 
Ninguém vive de passado, mas senão lembrarmos do passado os fatos ficarão sem 
esclarecimentos. O sério da questão, em minha opinião, é que se o projeto de autoria do 
prefeito não passar, conseqüentemente, teremos 45 trabalhadores na rua. Esse fato que é 
o sério da questão. Então, voto favorável, porque não gostaria de ver nenhum 
trabalhador nas ruas. Atualmente esse fato seria o principal dessa questão. Quem votar 
contra esse projeto saberá que estará assinando a demissão de 45 trabalhadores do 
município de Itapira... Continuando o orador: Por que o município não devolve o 
Hotel Fazenda para o proprietário ou rescinde o contrato? Porque há uma cláusula no 
contrato que diz o seguinte: “Ao ser rescindido o contrato o município paga mais um 
mês de aluguel e todas as benfeitorias que foram feitas serão revertidas ao proprietário 
sem precisar indenizar o município.” Então, quanto o município gastou para construir o 
referido Hotel Fazenda? Atualmente seria um investimento perdido. Então, é uma 
questão muito delicada. Esse projeto tramitou muito tempo nesta Casa. Critiquei muito 
o Hotel Fazenda com a minha ótica de visão, mas nos dias de hoje vejo uma luz no fim 
do túnel, ou seja, o SEBRAE. Gostaria de acreditar e disponibilizar mais um tempo para 
constatar o que pode acontecer. A lei é clara, pois possui a questão dos empregados e 



das pessoas que labutam. Então, essa seria a minha visão e isso que gostaria de dizer em 
relação ao projeto... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Para 
que ninguém jogue a situação nas costas de um ou outro, sempre disse para o Toninho 
que somos herdeiros desse assunto sem receber absolutamente nada. Como existem 
todos esses compromissos, gostaria de fazer uma sugestão. Todos possuem um bom 
senso pelo fato da existência dos funcionários. Não estou falando isso porque eles estão 
presentes nesta Casa. Devemos aprovar essa verba. Como estaremos presentes 
futuramente nesta Casa, se Deus permitir, poderemos constatar se haverá algum 
aumento. Se caso houver algum aumento, os vereadores poderão fazer um acordo para 
que as portas do Hotel Fazenda sejam fechadas. Acredito que devemos aprovar o 
referido projeto para que a Prefeitura consiga remanejar os funcionários do Hotel 
Fazenda. Não adianta ficarmos discutindo. Todos explicaram os fatos. Se vocês 
acreditarem que há má fé, peço para vocês tirarem isso da cabeça. Se no próximo ano 
houver algum aumento, as portas do Hotel Fazenda poderão ser fechadas. Seria um 
desejo do prefeito e de muitas pessoas que estão sofrendo com a questão do Hotel 
Fazenda. Realmente esse assunto está pesando nas costas da administração... 
Continuando o orador: Gostaria de dizer que o presidente da EMUHI não recebe 
nenhuma remuneração para exercer o cargo. É muito pelo contrário, pois o mesmo 
recebe processo, intimação do promotor e muitos problemas. Então, acredito que 
devemos pensar nessa questão. Para o prefeito e o presidente da EMUHI seria uma 
responsabilidade a menos. Devemos batalhar pelos funcionários que trabalham no Hotel 
Fazenda pelo menos até o final desse ano. Muito obrigado e boa noite à todos.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Gostaria de dizer que 
fizeram uma jogada contra os integrantes da oposição. De maneira nenhuma vocês 
perderão o emprego. A Prefeitura está abrindo concurso para contratar. 
Automaticamente vocês serão transferidos para a Prefeitura Municipal. É uma jogada 
para nos intimidar. Há momentos em que me extrapolo quando exponho minhas idéias. 
Possuo um jornal publicado no dia de 17 de abril de 2.005, onde o atual prefeito 
municipal estava assumindo a administração. O vereador Mario era o líder de governo 
nessa época. Há uma reportagem nesse jornal dizendo o seguinte: “As contas da 
habitação foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado na administração de 
1.997. No exercício de 2.001 o hotel apresentou um prejuízo de R$ 410.000,00. Desde 
que o hotel foi fundado em 1.997 os números negativos acumularam-se em torno de R$ 
708.103,00. Além disso, as irregularidades foram apontadas pelos conselhos do 
Tribunal de Contas. No dia 10 do mês passado toda a documentação foi enviada à esta 
Casa, lembrando que foi no ano de 2.005, na sessão da última segunda-feira, onde os 
vereadores deram ciência aos processos. Os vereadores tiveram uma visão clara de 
como funcionava o Hotel Fazenda. A oposição sempre dizia que era algo irregular e mal 
administrado. O vereador Mario da Fonseca, PSB, denunciou a causa ao Tribuna de 
Itapira. Ele acredita que através da Câmara será possível apresentar algo simbólico, 
como um voto de repúdio na prática, considerando que o assunto deverá ser definido 
pelo Executivo e que já enviou o processo à comissão disciplinar à dos conselheiros que 
julgou a causa, Renato Martins da Costa. Embora a administração anterior tenha tomado 
ciência da situação, após o apontamento feito pelo Tribunal de Contas, a desfavorável 
situação econômica financeira constatada pela autoria foi considerada contaminada. Em 
análise econômica o Hotel Fazenda, empresa responsável pelo empreendimento, 
demonstrou a falta de capacidade para honrar seus compromissos de curto e longo prazo 



e ausência de consentimento de gasto entre os dados constatados no relatório da 
diretoria. Está no índice de liquidez imediata que para cada R$ 1,00 de dívida a empresa 
dispunha de R$ 0,12 para o pagamento imediato das contas. Para os compromissos de 
curto prazo o referido valor aumenta para R$ 0,42.” O vereador Mario disse o seguinte 
na entrevista com o jornal: “Acredito que a atual administração está no caminho certo, 
onde reconheceria o Hotel Fazenda e constataria se há a possibilidade de lucro ou não. 
Um ano seria o prazo. Caso fique provado que esse empreendimento é mais um fato 
criado pelo ex-prefeito para beneficiar um amigo particular, a Prefeitura deverá abrir 
mão desse patrimônio, pois o mesmo somente deu prejuízos aos cofres públicos.” A 
matéria continua dizendo o seguinte: “As contas de 1.999 foram consideradas 
irregulares pelo Tribunal de Contas da União. As contas de 1.998 também foram 
consideradas irregulares, porém com ressalvas. As contas do ano de 2.002 e 2.003 estão 
sendo analisadas pelo Tribunal. Além disso, estão sendo analisadas várias contratações 
sem concursos públicos realizadas no ano de 2.000 pela EMUHI.” Gostaria de dizer que 
nos anos de 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 e 2.009 não questionei absolutamente nada. 
Passaram-se seis anos e os prejuízos continuam acumulando-se. Não há mais tolerância 
para esse fato. Possuo em minhas mãos um jornal, onde foi publicado no final do ano 
um relatório. A matéria diz o seguinte: “Foi arrecadado R$ 974.900,00. O Hotel 
Fazenda obteve uma despesa de R$ 1.444.021,59. Totalizou um prejuízo de R$ 
469.039,00.” Já passou dos referidos R$ 410.000,00, onde primeiramente houve uma 
discussão de aplicação de verba para a ampliação dos leitos. No ano de 2.008 a receita 
foi de R$ 854.316,86 e a despesa de R$ 1.280.000,00. Totalizou um prejuízo de R$ 
426.000,00. No ano de 2.009 a receita foi de R$ 945.694,34 e a despesa de R$ 
1.433.684,25. Totalizou um prejuízo de R$ 487.989,91.” O próprio contador que esteve 
presente discutindo esse assunto conosco disse que seria necessário uma subvenção em 
torno de R$ 500.000,00. É necessário tomarmos uma decisão. Não votei favorável ao 
projeto, pois na época que fizeram o acordo, minha pessoa não tinha participado, mas 
não fujo dessa responsabilidade. Não estou falando que sou santo. Pregávamos um fato 
onde futuramente pensávamos que daria certo. Os anos foram passando e somente 
foram acumulando os prejuízos. É uma judiação constatarmos que a Saúde necessita de 
dinheiro e disponibilizarmos R$ 500.000,00 destinados ao Hotel Fazenda. Do mesmo 
modo digo em relação à Educação e Promoção Social. Estou tentando arrumar uma 
cadeira de rodas para uma pessoa, mas não consigo achar. Essa seria a nossa 
preocupação como vereadores. Não devolverão o prédio para o município. A Prefeitura 
deve disponibilizar dois ou três guardas para o Hotel Fazenda até resolvermos essa 
situação. O irmão do prefeito disse que devíamos fazer uma comissão, sendo que 
concordei com ele, para conversarmos com o promotor. Devemos encontrar uma 
solução para a população de nosso município. Isso não pode continuar. Os prejuízos 
estão aumentando com o passar do tempo. Muitos funcionários do Hotel Fazenda não 
sabem disso. Uma determinada empresa que resulta em R$ 500.000,00 de prejuízo deve 
fechar as portas. O presidente desta Casa que é um bom administrador pode afirmar o 
que estou dizendo. Com isso, conseqüentemente, devemos retirar verbas de outros 
setores para disponibilizar ao Hotel Fazenda. Nessa semana precisaram levar uma 
pessoa até o Hospital Mário Gatti, mas as duas ambulâncias estavam quebradas. Foi 
necessário ligar para o médico do município de Campinas. Estou fugindo um pouco do 
assunto para explanar a situação da Saúde de nosso município. Gostaria de elogiar o 
Arnaldo, responsável pelas ambulâncias, pois o mesmo foi muito gentil no atendimento. 
O jornal Tribuna publicado na época ainda diz que a Prefeitura não utilizou a verba 



como investimento. De maneira nenhuma os servidores do Hotel Fazenda perderão seus 
empregos. O problema da dengue em nosso município está sério. A Câmara deve 
solicitar a presença do secretário. Estou com suspeita de dengue e meu irmão está 
internado. Há três pessoas que residem no bairro da Santa Marta internadas com 
suspeita de dengue. O município de Campinas possui cerca de um milhão de habitantes, 
mas apenas existem cerca de 40 casos. O nosso município ultrapassa de 100 casos. É 
muito preocupante essa situação. Se as pessoas não abrirem as portas de suas 
residências, a polícia deverá estar presente. O meu irmão precisou ser internado às 
pressas, pois o mesmo já adquiriu a dengue no passado. No sábado chegou uma família 
do município de Campinas em nossa cidade, mas quando viram os jornais, 
conseqüentemente, retornaram para o município de origem. Não somos contra os 
funcionários, de maneira nenhuma. Respeitamos seus trabalhos, mas como homem 
integrante do poder público devo corrigir os erros do passado. Os dados apresentados na 
matéria do jornal Tribuna foram baseados na explanação do ótimo contador Décio. 
Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Falaram nesta tribuna, posso afirmar que é 
verdade, que a situação do Hotel Fazenda foi criada, única e exclusivamente, para 
beneficiar o apadrinhado do Barros Munhoz, ou seja, o Sr. José Carvalho. É um ponto 
pacífico, pois todos sabem e ninguém possui controvérsia em relação à isso. O segundo 
ponto seria que o vereador não deve dizer que estou fazendo pirotecnia, pois sei o que 
estou falando. Os funcionários do Hotel, se o projeto não for aprovado, estarão na rua, 
pois os mesmos não são concursados e sim celetistas. Estou falando besteira? Olha a 
armadilha que o nobre vereador fez. É isso que não me conformo. A questão não seria 
se o prefeito municipal possui ou não bom coração. A questão é que o prefeito não pode 
contratar os funcionários do Hotel Fazenda, a não ser, através de concurso público. Essa 
é a questão, pessoal. Não vamos cair no conto da sereia. Todos nesta Casa sabem da lei. 
Isso seria má fé e má fé não posso aceitar. Todos sabem que o poder público somente 
pode contratar através de concurso público. Por esse motivo afirmei que o sério da 
questão não é o Hotel Fazenda. Se começarmos a discutir que o Hotel Fazenda está 
dando prejuízo no valor de R$ 480.000,00 atualmente, vamos voltar e discutir quando o 
mesmo dava um prejuízo de R$ 2.000.000,00 no passado. Foi instalada uma CPI onde 
participei. Algumas pessoas falaram que o que foi comprado para o Hotel Fazenda 
também foi comprado para a casa do Barros Munhoz. Não sou eu quem está dizendo, 
pois está escrito na CPI. Podem solicitar uma cópia desse processo nesta Casa ou no 
Ministério Público. Foram funcionários responsáveis em falsificar assinaturas que 
vieram à esta Casa para depor. Então, em minha opinião, o sério da questão não seria 
isso. O Hotel Fazenda é um elefante branco? Sim. Não tenho o direito de dispor da vida 
de vocês. Se eu votar contra o referido projeto, estarei dispondo da vida dos senhores, 
porque dentro de 30 dias os senhores estarão na rua. Os senhores receberão aviso prévio 
e logo em seguida estarão na rua. Onde os senhores conseguirão outro emprego? É claro 
que todos conseguirão emprego, mas não é provável que todos consigam emprego 
dentro de uma semana. Alguns de vocês somente conseguirão emprego depois de oito 
meses. É isso que gostaria de falar nesta tribuna. Dizem muito que o prefeito não busca 
indústrias para o nosso município, mas ao mesmo tempo votam contra um projeto, onde 
conseqüentemente jogarão 45 trabalhadores na rua. Questionei uma moça perguntando 
quantos funcionários o Hotel Fazenda possui e a mesma me respondeu que há 45 
trabalhadores. Não serão somente 45 pessoas que ficarão sem emprego, pois essas 
pessoas compõem suas famílias. Se cada família possuir pelo menos dois integrantes, 



devemos multiplicar 45 por três. Quantas pessoas serão penalizadas? Então, a discussão 
não é se o prefeito é bom ou não. A discussão é que se os senhores vereadores votarem 
contra o projeto, saibam que 45 famílias terão seus arrimos desempregados porque não 
haverá dinheiro para pagar essas pessoas. O sério da discussão, em minha opinião, é 
isso. O prefeito pode possuir um coração de mãe, mas o mesmo não pode absorver os 
senhores na Prefeitura porque os senhores são celetistas. Os senhores são regidos pela 
CLT. Quem entra para trabalhar junto ao município, deve prestar concurso público. A 
EMUHI é uma empresa municipal. Por esse motivo que a mesma contratou os senhores 
através da CLT. Então, devemos dizer as coisas corretas. Todos sabem que a Educação, 
Saúde e Segurança necessitam de dinheiro. Os professores do Estado de São Paulo estão 
em greve, porque o salário é baixo. Todos sabem disso. Hoje não estou discutindo isso e 
sim a questão se sou favorável a manutenção de 45 empregos. Votarei a favor do projeto 
de autoria do prefeito, porque sou favorável a manutenção de 45 empregos na EMUHI. 
Como será resolvida essa questão futuramente, não sei. Não tenho direito de dispor da 
vida dos senhores como também não tenho o direito de dispor da vida de ninguém. Não 
chegarei a minha casa dizendo o seguinte: “Votei contra o projeto porque não agüento 
mais essa situação.” Engraçado, pois demorou muito tempo para o vereador Toninho 
Orcini tomar pé de que a EMUHI é deficitária. É uma pena. Por que o vereador não 
subiu à esta tribuna quando o Barros Munhoz resolveu disponibilizar dinheiro para seu 
amigo? Quem dava sustentação ao Barros Munhoz disse que isso é um verdadeiro 
absurdo. Por que isso não foi falado na época? De repente acende mais uma lâmpada na 
cabeça dos vereadores da oposição e os mesmos querem votar contra. Não vamos 
deixarmos nos enganar com o canto da sereia. Ninguém precisa gostar de minha pessoa, 
mas vocês podem ter certeza de que não mentirei para os senhores e mais ninguém. 
Então, os senhores saibam que se o projeto for rejeitado, os senhores funcionários 
estarão na rua. Com isso vocês devem agradecer os vereadores integrantes da oposição. 
Com a rejeição do projeto automaticamente será expedido o aviso prévio dos senhores. 
Podem ter certeza disso, pois a Prefeitura não pode tirar dinheiro de outro lugar, sem a 
autorização dessa Casa, para efetuar o pagamento aos senhores. A Prefeitura também 
não pode absorver os senhores no quadro de funcionários. É diferente do pessoal do 
S.A.A.E., pois os mesmos eram concursados. Então, não devemos misturar alhos com 
bugalhos. Particularmente sempre fui contra o Hotel Fazenda. A situação do Hotel 
Fazenda é como um negócio da China. Se devolvermos o Hotel Fazenda 
automaticamente todas as benfeitorias que foram feitas no mesmo serão perdidas. O 
senhor José Carvalho não precisará devolver nenhum valor para o município. É um 
achincalhe com o dinheiro público. O Hotel Fazenda funciona há quanto tempo? A cada 
ano vem diminuindo a verba que é disponibilizada para o Hotel Fazenda. De repente, 
em um estalar de dedos, dizem que não querem. Então, senhores, gostaria que ficasse 
claro que não seria a questão de o prefeito possuir coração bom ou não. O mesmo não 
pode absorver os senhores na Prefeitura. Cada vereador deve saber que se não 
aprovarem o projeto, automaticamente 45 trabalhadores estarão na rua. Essa 
responsabilidade não é minha. Não sou favorável ao desemprego e sim ao emprego. 
Futuramente vocês não devem vir à esta tribuna e dizer que o nosso município não gera 
emprego, pois os senhores podem garantir 45 empregos, mas mesmo assim estão 
jogando os referidos empregos no buraco. Não devem dizer futuramente que são 
favoráveis ao emprego, pois não adiantará mais nada. Quem é favorável ao emprego 
não põe trabalhador na rua. Não é de hoje que o Hotel Fazenda gera prejuízo. Desde 
quando o hotel foi fundado que o mesmo gera prejuízo. Foi um plano megalomaníaco e 



de um indivíduo megalomaníaco. O prejuízo está caindo com o passar dos anos, mas 
mesmo assim querem votar contra o projeto. Se minha pessoa afirmar que o prefeito 
poderá absorvê-los no quadro de funcionários da Prefeitura, seria má fé. Seria má fé, 
pois quem está presente nesta Casa sabe muito bem como funciona o poder público. Os 
senhores possuem a responsabilidade de votar o projeto. Se votarem contra o projeto, 
saibam que automaticamente estarão colocando 45 trabalhadores na rua. Não temos esse 
direito. Não podemos dispor da vida de 45 trabalhadores. Se disporem, futuramente não 
poderão vir à esta tribuna e dizerem que falta emprego no município de Itapira. O 
comércio está melhor do que, outrora, esteve, pois pelo menos o funcionalismo recebe 
em dia. O comércio nunca fervilhou em épocas de final de ano como atualmente. A 
Prefeitura, desde que o prefeito Toninho Bellini assumiu, paga em dia seus 
funcionários. Em relação à dengue, devemos trazer essa questão à esta Casa, pois 
quando adquiri dengue fiz um requerimento nesta Casa para constatar o número de 
casos em nosso município, mas o mesmo foi rejeitado. Foi rejeitado porque o prefeito 
na época era o Barros Munhoz. Naquela época a rua onde moro obteve cerca de dez 
casos de dengue. O próprio laboratório do Hospital disse que não havia tempo suficiente 
para encaminhar os exames para São Paulo. Tenho um projeto de minha autoria que 
solicita a limpeza de todo o nosso município. Gostaria de saber o porquê que meu 
requerimento foi rejeitado na época. Então, devemos colocar os pingos nos “i i”. 
Devemos respeitar a lei. Pensem muito bem no que os senhores farão para futuramente 
não virem à esta tribuna e pagar de bacana para a população de Itapira. Muito obrigado 
e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, vereadores, imprensa, público presente. 
Acredito que hoje saio com a alma lavada desta Casa. Gostaria de agradecer, do fundo 
de meu coração, o vereador Antonio Orcini, porque o mesmo trouxe a verdade onde 
poucas pessoas enxergavam. O vereador trouxe as contas de vários anos. Foram muitos 
anos que se passaram e não somos nós que somos responsáveis por isso. Fui relator da 
CPI e perdi a amizade com várias famílias de nosso município, porque fui obrigado a 
participar após o voto e pelo fato da proporcionalidade partidária. Eu tinha acabado de 
entrar na política local e minha pessoa ainda era leiga em direito. Aprendi muitas coisas 
com a referida CPI. Morei com o Duda, filho do senhor José Carvalho, e no primeiro 
dia que entrei como vereador descobriram um cano de água que saia do Hotel Fazenda 
em direção à residência do senhor José Carvalho. Na época o senhor José Carvalho me 
pediu para que não cortassem a água. Intervim junto ao meu irmão e todos integrantes 
da oposição, na época, discutiram em relação à esse assunto. Paulo, o senhor está 
coberto de razão quando diz que o município de Itapira não possui rede hoteleira. O 
presidente Paulo já afirmou que seria necessário a continuidade do Hotel Fazenda, mas 
isso deveria ter sido elaborado muito bem. O prejuízo não é dos dias atuais. A CPI não 
acabou e algumas pessoas serão presas. Participei como relator e estou arriscado a levar 
processo por todas as coisas que assinei. Na última folha estava escrito o seguinte: 
“Comprovou-se formação de quadrilha.” Obtive a assessoria de cinco advogados para 
exarar essa conclusão. Então, gostaria de sair desta Casa agradecido. A população de 
Itapira deve ficar ciente de que tudo o que acontecer futuramente, a culpa não será do 
prefeito Toninho Bellini. Tentamos resolver a situação do hotel, mas não conseguimos. 
É a minha palavra que sairá da boca de meu irmão. Se não aprovarmos essa subvenção 
no valor de R$ 300.000,00, o Hotel Fazenda fechará suas portas. Sinto muito que os 
funcionários serão demitidos. Vocês sabem o porquê que fazem concurso público 
quando mandam alguém embora? Porque há um estudo prévio, onde no mesmo 



podemos constatar quais as pessoas que estão prestes a aposentar. É por esse motivo que 
fazem concurso público. O concurso é válido por dois anos e após esse período as 
pessoas perdem o direito de assumir as vagas. Tudo é previsto. Graças a Deus as coisas 
estão caminhando bem. O meu pedido foi feito em bom tom de voz para que fechassem 
as portas do Hotel Fazenda somente no dia 1º de fevereiro. Vamos perder vários 
compromissos agendados para o Hotel Fazenda. Não queremos continuar com o Hotel 
Fazenda somente gerando prejuízos. Se fecharmos as portas do hotel, futuramente 
alguém terá que abrir mão do mesmo. O povo de Itapira perderá todos os investimentos 
que foram realizados no hotel. Se calcularmos corretamente, a população perderá um 
valor estimado em cerca de R$ 7.000.000,00. Então, não é somente o emprego dos 45 
funcionários. Infelizmente vocês não poderão ser remanejados. Futuramente a nova 
política responsável em administrar o nosso município falará o seguinte: “O Toninho 
Bellini que acabou com tudo. Então, o mesmo deve pensar o que fazer com os 
funcionários do Hotel Fazenda.” Com a venda S.A.A.E. os funcionários foram jogados 
nas ruas. Todos esses fatos foram feitos com má fé. Então, o vereador Antonio Orcini 
lavou a minha alma no dia de hoje. Há um ditado que diz o seguinte: “Tudo o que 
começa errado, termina errado.” O Hotel Fazenda iniciou-se com a camisa entrando 
pelos pés. Perdi a amizade com muitas pessoas. Gostaria de deixar bem claro, o meu 
amigo Beto está presente, que todos sabem o que acontecerá futuramente. Isso não é 
brincadeira ou ameaça. Então, a população de Itapira deve tomar ciência desse assunto. 
Não sou apaziguador, pois esse é o meu jeito de ser. Procuro fazer as coisas ficarem 
mais fáceis. Então, gostaria de dizer aos vereadores desta Casa que poderão votar 
contra, mas estou com a minha alma lavada, pois quem iniciou a questão do Hotel 
Fazenda, através de maracutaia, chama-se Sr. Barros Munhoz. Já disse que jamais 
defenderei esse tipo de pessoa. Esses fatos continuam prejudicando o povo de Itapira. 
São 45 famílias que serão jogadas na rua. O vereador Toninho Orcini afirmou que fiz 
isso para fazer um tipo de jogada. Não preciso fazer esse tipo de coisa, pois amanhã 
estarei na rua como sempre estive. Gostaria de dizer que o hotel fechará suas portas. 
Isso não seria um tipo de jogada para prejudicar algum vereador. Pela conversa do 
vereador Toninho Orcini, os vereadores da oposição votarão contra. Então, não vamos 
levar a conversa adiante. Saibam que a CPI progredirá e o vereador Toninho Orcini 
responderá se as portas do hotel fecharem. Vocês constatarão nesta Casa alguns 
vereadores elaborando ofício para cassar o prefeito Toninho Bellini pelo fato de que o 
Hotel Fazenda fechou suas portas. Olhem aonde irá parar a injustiça do mundo. Não foi 
o prefeito atual que iniciou esse problema, mas mesmo assim o mesmo deverá pagar 
para fechar. Quando o Hotel Fazenda fechar suas portas irão falar que é improbidade 
administrativa. É muito fácil dizer as coisas. Fiz um pedido para o presidente desta Casa 
que se for necessário exterminar esse assunto, deveríamos exterminar somente no dia 1º 
de janeiro. Possuímos uma responsabilidade muito grande em relação às pessoas que 
estão presentes nesta Casa e com as contas que devem ser pagas pelo hotel. Foi muito 
bom o vereador Antonio Orcini trazer o jornal e mostrar toda a verdade em relação ao 
Hotel Fazenda. Sempre disse que se o vereador esperou seis anos para acabar com o 
prejuízo, também fiquei seis anos esperando para que as portas do Hotel Fazenda 
fossem fechadas. Essa questão somente trouxe desavença e desgraça para a Prefeitura. 
Lamento, como o presidente já afirmou, que o nosso município não possui um hotel 
para receber determinadas pessoas. Essa questão não está em nossas mãos. Se 
futuramente algum vereador dizer que aquilo será uma escola técnica, posso afirmar que 
não poderá. A verdade foi dita hoje. O Hotel Fazenda iniciou-se com R$ 1.000.000,00 



de prejuízo e todas suas contas foram rejeitadas. Não conseguimos colocar o Hotel 
Fazenda para funcionar como também não conseguimos fechar suas portas. No passado 
estava tramitando o processo da CPI e por esse motivo não conseguimos fechar as suas 
portas. Então, gostaria de dizer que devemos parar por aqui, pois muitas famílias, mais 
uma vez, brigaram entre si. Famílias com 30 à 40 anos de amizade foram destruídas. A 
situação do Hotel Fazenda iniciou-se completamente errada. A Prefeitura nunca pode 
visar lucro através do Hotel Fazenda. O vereador Antonio Orcini disse que o prejuízo 
vem de 15 anos atrás. Então, gostaria de dizer que se fosse aprovada a subvenção do 
Hotel Fazenda no valor de R$ 300.000,00, esse assunto poderia ser finalizado no 
próximo ano, sem exceções e ressalvas. Desse modo poderíamos ir até a promotoria e 
discutir esse assunto para ninguém sair prejudicado. Os vereadores que votaram 
favoráveis para as portas do Hotel Fazenda abrirem, serão processados. Os vereadores 
atuais dessa legislatura também serão processados por um fato que não fizemos. 
Futuramente vamos pagar advogados. Se as portas do Hotel Fazenda forem fechadas, 
também possuiremos responsabilidade em relação à isso. Acredito que o bom senso 
cabe à cada um dos 45 funcionários. Em relação aos compromissos que foram 
assumidos, a Prefeitura deverá pagar multa rescisória. Não vim à esta tribuna dizer que 
essa subvenção seria destinada aos bolsos de algumas pessoas. Pimenta nos olhos dos 
outros é refresco. Esse projeto ficou tramitando há muito tempo nesta Casa. Torço para 
que esse assunto acabe na data de hoje. Votarei favorável, mas gostaria de deixar bem 
claro que não estou nesta Casa para prejudicar ninguém. Esse assunto não tem nada a 
ver com o prefeito Toninho Bellini. Se as portas do Hotel Fazenda forem fechadas, 
conseqüentemente, os funcionários serão exonerados. Não serão somente dois guardas 
que conseguirão tomar conta de cinco alqueires de terra. O hotel será saqueado, roubado 
e destruído. Se caso futuramente o Ministério Público emitir um parecer alegando que o 
Sr. José Carvalho ganhou a causa, o prefeito municipal que estiver em exercício deverá 
indenizá-lo em milhões de reais. Será o dinheiro do povo de Itapira. Votem da forma 
que quiserem e pensem o que quiserem, mas a minha alma está lavada, pois tiraram a 
responsabilidade das costas do prefeito Toninho Bellini. Não entrarei em detalhes, pois 
como relator da CPI foi necessário verificar folha por folha do processo, onde presenciei 
muitas barbaridades. Posso trazer cerca de 200 recortes em relação aos funcionários que 
estavam ganhando cerca de R$ 17.000,00. Mudavam o valor dos pagamentos sem 
nenhuma documentação. A CPI permaneceu durante um ano e por esse motivo que o 
Hotel Fazenda não foi fechado. Todos os vereadores deveriam votar favorável para 
encerrar todas as atividades do Hotel Fazenda somente no dia 31 de dezembro desse ano 
ou no dia 1º de janeiro do próximo ano. Desse modo não prejudicaríamos ninguém. 
Faltam cerca de sete meses para acabar o ano e esse período seria suficiente para todos 
os funcionários do Hotel Fazenda procurarem outro serviço. Os compromissos da 
Prefeitura também seriam cumpridos. Se acreditarem que estou fazendo demagogia, 
tudo bem, mas é a pura verdade. Não devemos encerrar uma coisa simplesmente do dia 
para a noite. Não estou nesta Casa para defender o Hotel Fazenda. Em minha opinião, o 
Hotel Fazenda já teria fechado suas portas há muito tempo. Não gostaria que ninguém 
saísse prejudicado. Espero que o Sr. José esteja ouvindo o que estou dizendo, mesmo 
porque a nossa amizade chegou ao fim. Era uma amizade muito forte. A minha alma 
está lavada e limpa. Essa subvenção no valor de R$ 300.000,00 seria derradeira. Peço 
desculpas à todos os funcionários. Futuramente não me venham colocar o prefeito em 
processo. Muito obrigado à todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente por ter essa 
oportunidade de falar em relação à dois assuntos polêmicos. Não adianta falarmos 



coisas bonitas e ficar como senão tivéssemos falado nada. A verdade está aparecendo. 
Isso é fruto da administração Toninho Bellini. Imaginem senão mudasse os 28 anos de 
administração Barros Munhoz. Como seria a administração nos dias atuais? O Hotel 
Fazenda continuaria com todos os prejuízos e ninguém questionaria o porquê da referida 
situação. Então, podem criticar. Podem dizer o que quiserem em relação ao prefeito. 
Acredito que a verdade foi esclarecida no dia de hoje. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “No ano passado, quando entrei nesta Casa, possuía muitas dúvidas em 
relação ao Hotel Fazenda. Solicitei a prestação de contas para efetuar uma análise, mas 
nunca fui atendido. O jurídico dizia que minha pessoa não possuía competência para 
analisar as contas do Hotel Fazenda. Quando as contas chegaram à esta Casa, as 
mesmas se encontravam um pouco confusas. Como na época eu possuía muitas dúvidas 
em relação a questão do Hotel Fazenda, me abstive do voto. Na época a subvenção 
chegava em um valor de R$ 400.000,00, onde pensei que seria muito dinheiro para ser 
disponibilizado ao Hotel Fazenda. O empreendimento do Hotel Fazenda era para gerar 
lucro, pois uma determinada autarquia pode gerar lucro. Com o decorrer do tempo 
consegui avaliar realmente o que acontece com o Hotel Fazenda. Para resumir trouxe 
um artigo de um colunista renomado de nosso município, onde o mesmo entende muito 
sobre a política. Esse artigo resume muito bem o pensamento dos integrantes da 
oposição. O referido artigo foi escrito no ano passado e divulgado na imprensa. Através 
desse artigo consegui me orientar em relação aos fatos do Hotel Fazenda Esperança. 
Hoje possuo subsídios suficientes para concretizar a minha convicção em relação ao 
meu voto. É um pouco longo, mas acredito que é interessante para todos os vereadores 
presentes nesta Casa. O artigo diz o seguinte: “A porta do Esperança. Certa feita, 
Roberto Campos disse mais ou menos o seguinte: Se o público administra mal e 
porcamente os serviços obrigatórios, imaginem como administrará os serviços paralelos. 
Sempre torci e continuo torcendo para que os governos contrariem esse pensamento, 
tanto na primeira como na segunda parte de tal afirmação. Desde que o Hotel Fazenda 
Esperança foi criado, sempre desconfiei das intenções. Nada que foi previsto e 
divulgado aconteceu plenamente. Prova disso seria a vermelhidão que assola suas 
contas. Por outro lado, quando a nova administração assumiu o comando do município, 
existia a expectativa de encerramento das atividades desse hotel por conta da campanha 
eleitoral, inclusive fazia parte desse grupo e falava-se em palanque que fechariam as 
portas do Hotel Fazenda. Criou-se a expectativa na população e a mesma não obteve 
nenhum benefício com isso. É fato, no entanto, que o mentor e criador, apesar de não 
viabilizar o sonhado empreendimento, foi reeleito o seu sucessor que não fechou as 
portas como se esperava. Para respeitar os sinais da democracia a população não se 
importou, o que não aconteceu ou não considerou tais deslizes como insignificantes. 
Portanto, convenhamos senhores, com relação à esse malfadado negócio, pois vale mais 
as preocupações com o futuro do que as masturbações antigas. O passado é referência, 
mas não soluciona o presente. O contrato e as condições que cercam a existência desse 
hotel são nocivas ao contribuinte itapirense. Segundo os dados divulgados pela 
imprensa, foram consumidos até o presente momento cerca de R$ 7.000.000,00.” No 
ano passado foram mais R$ 480.000,00, onde me abstive de meu voto. O artigo ainda 
diz o seguinte: “Se as coisas não piorarem ou melhorarem quando esse contrato 
terminar e a fazenda for entregue ao espólio, o prejuízo do povo de Itapira baterá em R$ 
20.000.000,00 com um bom arranjo. Um dinheirão que foi jogado no lixo. Espera-se, 
portanto, mais do que indignações discursivas ou impressas. Corre pela cidade algumas 



barbaridades relativas ao negócio que somente gera prejuízo. Dá para imaginar um hotel 
em que o gerente deixa as atividades para banhar-se na piscina ao lado dos hóspedes ou 
que trate as pessoas hospedadas de forma deselegante ou diferenciada?” Senhores, em 
relação à essa denúncia da gerência se banhando, fui ao Hotel Fazenda em um 
determinado dia inesperado e flagrei em um dia de sol a gerente da época banhando-se 
na piscina com seus familiares. A sub-gerente também estava na piscina, mas não estava 
se banhando. O que a denúncia dizia, pude constatar. O prefeito ficou preocupado e 
mandou perguntar ao presidente se havia alguma foto para colocar na imprensa. Não é 
esse tipo de política que desenvolvemos. O que aconteceu? Simplesmente a gerência da 
época foi demitida posteriormente, onde criou-se novamente a esperança de que 
novamente contratassem um responsável para dar prosseguimento ao Hotel Fazenda. 
Infelizmente isso não aconteceu. Outra consideração do nobre colunista seria o seguinte: 
“Dá para pensar em uma cozinha hoteleira sem a responsabilidade constante de um 
nutricionista ou de, pelo menos, um técnico em gastronomia?” Sabemos que o Hotel 
Fazenda não possui nutricionista. Estou enganado? O colunista ainda diz o seguinte: 
“Dá para entender uma organização de eventos de que depende das atividades 
adequadas e criativas para atrair o gosto dos clientes sem a supervisão do pessoal 
qualificado ou balizado? Dá para compreender um hotel com farta possibilidade de 
cultivar e criar parte dos alimentos consumidos ou que seria um grande referencial 
adquirir todos os suprimentos no mercado informal? Dá para justificar as ações 
contrárias ou omissas à legislação do Meio Ambiente em um espaço que deveria ser um 
grande defensor das leis de proteção? Será que as terras do hotel não poderiam produzir 
e abater parte significativa de suas despesas? Será que a vigilância sanitária tem feito as 
suas visitas regularmente, espontaneamente ou convidada para orientar os trabalhos e 
garantir a qualidade? Será que todos os produtos adquiridos e descriminados nas notas 
fiscais batem com o consumo regular do Hotel Fazenda? Será que era necessário 
investir na construção de um quiosque na área da piscina? Não sei o que rola pelos 
cantos da cidade. A verdade é que o povo, normalmente, exagera um pouco, mas sei que 
para o Hotel Fazenda equilibrar suas contas, nenhum boato dessa natureza poderia andar 
à solta. Vai que todos os fatos são verdades para calar o povo e acomodar os prejuízos. 
Precisamos pegar aquele elefante à unha. Da minha parte segue algumas sugestões e 
espero que desperte soluções. Transformar o hotel em um hotel, mas para isso 
precisamos de coordenador focado em buscar faturamento e não para segurar o rojão. 
Como o dono do referido hotel é o povo de Itapira, todo cuidado é pouco. Sem o olho 
do dono ou de seu fiel representante, o porco não engorda. Para atrair hóspedes não 
bastam boas intenções, mas estratégias agressivas de mercado, desde que devidamente 
amparadas por ações administrativas e operacionais concretas com qualidade. Segundo, 
passar o ponto para quem entende do risco. Sempre que um determinado negócio não 
vai bem e se pretende transferir para outra pessoa, o proprietário quase falido, na 
maioria das vezes, perde o negócio porque além de se livrar do abacaxi, quer retirar 
algumas lascas lucrativas. Esquece-se que deixar de obter prejuízos não é um grande 
negócio. Pois bem, para encontrar um arrendatário ou qualquer outra denominação mais 
apropriada, basta oferecer vantagens ao empreendedor. Vantagens, evidentemente, não 
lesáveis ao tesouro municipal. Terceiro, reincidir ou renegociar o contrato. Não sou da 
área jurídica, mas não imagino um contrato que estabeleça a relação entre as partes que 
não possa ser reincidido. Pelo menos um grande motivo oferece. Está devidamente 
comentado o desequilíbrio econômico e financeiro de uma das partes. Penso que não há 
magistrado nesse país que não decretará a rescisão contratual de todos os demais 



procedimentos sem que fossem devidamente acionados. No mínimo atuaria 
positivamente na busca de renegociação que livraria o município do ônus imposto. Em 
resumo, senhores, a melhor solução é estabelecer uma tática de guerra, atacar por todos 
os flancos possíveis e viabilizar o hotel colocando-o em equilíbrio, estancando a 
dependência do município. Deve-se buscar uma alternativa razoável que desperte o 
interesse de um arrendatário, independente de qualquer outra ação diante da eventual 
impossibilidade de renegociação das cláusulas amordaçadas. Deve-se bater na porta da 
justiça, aliás, não consigo compreender o porquê que essa medida não foi tomada até o 
presente momento.” Esse artigo, senhores, é de autoria do senhor José Alberto Marcatti. 
Foi publicado no jornal Tribuna no dia 1º de março de 2.009. Acredito que esse artigo 
mostra claramente o que é o Hotel Fazenda e o que o mesmo representa para a nossa 
cidade. Baseando-me nesse artigo formei a minha convicção para a votação de hoje. 
Muitas coisas que foram ditas no referido artigo, fui constatar de perto. Não consigo 
provar, mas é exatamente isso o que acontece no Hotel Fazenda. Outros problemas seria 
o desvio de função. Há muitas reclamações por parte dos funcionários que trabalham 
cerca de 36 horas. Gostaria de saber o porquê que o Sindicato não foi perante as portas 
do Hotel Fazenda para constatar as reivindicações dos funcionários. Enfim, esse artigo 
me disponibilizou muitos subsídios para formar a minha convicção. Acredito que os 
senhores deveriam refletir em relação ao artigo. Muito obrigado e boa noite à todos.” A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de dizer que os funcionários não são 
servidores públicos. Eles pertencem ao Sindicato que atua com servidores de hotéis, 
bares e restaurantes de Itapira e Águas de Lindóia. Muito obrigada” A seguir, pela 
ordem, o vereador MARIO DA FONSECA solicita a prorrogação dos trabalhos da 
presente sessão até o fim da discussão e posterior votação do presente projeto de Lei. 
Acatando a solicitação do vereador Mario da Fonseca o Sr. Presidente comunica que a 
Sessão continuará até o processo de votação do referido projeto de lei. Nenhum 
vereador querendo mais fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Leu nº 17/2010. Rejeitado menos 4 votos dos vereadores Sr., Mario da 
Fonseca, Luis Hermínio Nicolai, Luis Henrique Ferrarini e da vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: REJEITADO.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 06 de abril de 2010. a)Paulo Roberto Andrade - Presidente. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Mario da Fonseca, tendo em vista que os projetos de lei constantes 
da ordem do dia são de suma importância, uma vez que tratam de créditos e convênios a 
serem firmados com entidades beneficentes, requer e a Casa aprova por unanimidade 
que os projetos sejam deliberados ainda nesta sessão. A seguir o Sr. Presidente acatando 
a decisão do Plenário passa ao processo de discussão e votação dos projetos de lei. 4º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0029/2010.- Dispõe sobre as condições de 
acessibilidade dos programas habitacionais financiados ou apoiados com recursos 
próprios do Município ou por ele geridos. 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. 029/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, 
pela ordem, o vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja dispensada dos interstícios legais e regimentais e que venha 
ao processo de segunda votação. O Sr. Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 029/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 



06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 5º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0037/2010.- Cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do 
Município de Itapira - (SP) e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Projeto de Lei nº 037/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO O PROJETO DE LEI 037/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO  POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0039/2010.- 
Denomina Praça Pública Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o 
Projeto de Lei nº. 039/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 
matéria seja dispensada dos interstícios legais e regimentais e que venha ao processo de 
segunda votação. O Sr. Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo 
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº. 039/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril 
de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0040/2010.- 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 040/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 040/2010 EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto 
de Lei nº 0041/2010.- 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 041/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 041/2010 EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto 
de Lei nº 0043/2010.- Altera a área descrita na Lei 4.501/09, alterada pela Lei 4.505/09, 
objeto de desafetação e doação ao SESI. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 043/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO O PROJETO DE LEI 043/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO  POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo 
Roberto Andrade - Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0044/2010.- 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 044/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE LEI 044/2010 EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 11º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0045/2010.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 
R$ 716.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 



fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
045/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 
LEI 045/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - Presidente. 12º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0046/2010.- Autoriza a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 180.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 046/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO O 
PROJETO DE LEI 046/2010 EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIM IDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de abril de 2010. a) Paulo Roberto Andrade - 
Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em 
sua íntegra). Esgotado o tempo regimental 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. 


