
ATA DA 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 de abril de 2010. Vice-Presidente em 
Exercício: CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO 
MORENO. 2º Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO  
DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENR IQUE 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARIO DA FONSECA,  MAURO 
ANTONIO MORENO e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTO S. Ausente o 
vereador PAULO ROBERTO ANDRADE. O Sr. Vice-Presidente em Exercício, invocando 
a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao 
PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, 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 escrita e falada, 
funcionários desta Casa. Possuo um assunto para debater nesta Casa em relação ao que o 
vereador Mauro Moreno expôs há duas semanas, na qual alegou que os médicos deixaram de 
receber seus salários. Usaria o Pequeno Expediente para falar em relação à isso, mas, todavia, 
o nobre vereador não está presente. Se o mesmo chegar no decorrer de minha fala, explanarei 
sobre o assunto. Gostaria de dizer que seria uma questão muito antiética falar sem a pessoa 
estar presente nesse recinto. Se o nobre vereador não chegar à esta Casa até o final de minha 
fala, deixarei para explanar esse assunto na próxima semana, quando o mesmo estiver 
presente neste plenário, pois seria o mínimo que qualquer indivíduo deveria fazer se optar 
pela ética no dia a dia. Por outro lado, assuntos não faltam para falarmos nesta Casa. Então, 
gostaria de dizer aos senhores que a cada dia que passa lamento ainda mais em relação aos 
atos que a oposição vem agindo nesta Casa. Já fui oposição e atualmente sou situação. 
Quando fiz oposição nesta Casa, na qual fiz de forma responsável, onde dizia somente aquilo 
que estava errado, votando favorável quando os projetos eram de interesse do povo, ainda que 
o prefeito fosse o atual deputado Barros Munhoz. Quando algum projeto possuía algum tipo 
de falcatrua em seu contexto, votava contra. Até os dias atuais há representações de minha 
autoria no Ministério Público de nosso município por conta desses tipos de desvios que ele 
fez. Atualmente a oposição opta em votar contra, quando o projeto é de autoria do prefeito, ou 
seja, é o famoso quanto pior, melhor. É quanto pior, melhor, que prejudicará toda a 
população. Vejam os senhores que votaram contra a subvenção do Hotel Fazenda. Quem foi 
prejudicado com isso? Foram os trabalhadores do Hotel Fazenda, pois os mesmos serão 
demitidos. Na época da administração Barros Munhoz tivemos uma CPI nesta Casa, onde 
constatamos que foi desviado mais de R$ 1.000.000,00. Ficou provado na CPI que o que se 
comparava para o Hotel Fazenda, também era comprado para a casa do Barros Munhoz. 
Todas as coisas eram compradas com o dinheiro público. Se os vereadores quiserem uma 
cópia da CPI, podem pedir, pois esta Casa possui arquivada toda a CPI. Todos poderão 
verificar os depoimentos dos funcionários públicos da época. A cada ano que passava eram 
desviados cerca de R$ 1.000.000,00. O prefeito Toninho Bellini sempre tentou que o referido 
hotel, na qual o mesmo não pode ser devolvido ao dono, se tornasse superavitário. Nesse 
momento foi enviado à esta Casa uma subvenção no valor de R$ 300.000,00, mas a oposição 
votou contra. Vim à esta tribuna e disse que os vereadores integrantes da oposição estão 
colocando na rua cerca de 35 trabalhadores. Sempre disse, meus senhores, que não pode haver 
teoria sem prática. Não existe esse fato em nenhum lugar do mundo. A oposição faz, através 
dessa tribuna, um discurso que convém à eles. Se o discurso é em relação ao desemprego, os 
mesmos fazem um discurso do desemprego. Alegam o seguinte: “O prefeito Toninho Bellini 
não consegue emprego para ninguém.” Quando se coloca em cheque cerca de 35 empregos, 



os mesmos não dizem absolutamente nada. Vão desempregar cerca de 35 pessoas. Não 
interessa para os vereadores integrantes da oposição o desemprego em nosso município. Em 
relação à isso, somente posso lamentar. Enquanto estiver presente nesta Casa não irei parar de 
falar. Posso falar à respeito da oposição, pois somente está faltando um integrante da mesma 
nesta Casa. Não estou falando pelas costas de ninguém. Gostaria de combater o assunto em 
que o vereador Mauro Moreno disse, mas combaterei de frente com a presença do mesmo 
nesta Casa. Se o vereador está ausente, não me interessa discutir nenhum assunto nesta Casa. 
Então, posso falar em relação à oposição, pois somente está faltando a presença do vereador 
Mauro Moreno nesta Casa. O presidente desta Casa, vereador Paulo Andrade, não se 
encarrega de votar os referidos projetos. Vota somente em caso de empate. Embora o 
vereador fale alguma coisa, nada respinga em sua pessoa, pois o mesmo não vota. Prefiro uma 
imprensa que fale mal de minha pessoa do que uma imprensa amordaçada. Já participei de 
uma imprensa amordaçada, ou seja, na época da ditadura militar. Gostaria que nunca mais 
voltasse esse tipo de coisa nos dias atuais. A imprensa pode falar, mas dentro da ética. Falem 
o que acreditam que seja verdade da mesma forma que gostaria que votassem com 
consciência. Vocês não devem votar contra somente porque alguns projetos são de autoria do 
prefeito Toninho Bellini. Gostaria de dizer também em relação à um absurdo que a oposição 
foi capaz de fazer. Quando o orçamento chegou à esta Casa, a verba do orçamento também 
veio. A partir desse momento gostaria de dizer que votaram sem saber, o que seria 
lamentável. Se essa verba estava destinada ao Hotel Fazenda, o mínimo que deveriam fazer 
seria provar. Votaram pela manutenção dessa verba e no momento de votar o destino da 
mesma, como já estava no orçamento, votaram contra. Por esse motivo digo que as coisas não 
estão caminhando juntas. Falta consciência nas pessoas em relação ao que as mesmas estão 
fazendo nesta Casa, ou seja, se eram contra a verba destinada ao Hotel Fazenda, por que não 
emendaram o orçamento? Era o momento que os vereadores da oposição tinham para 
emendar o orçamento. Deveriam dizer o seguinte: “Somos contra isso. Então, vamos tirar isso 
aqui.” Mesmo assim aprovaram e onde os vereadores queriam elaborar algum tipo de emenda, 
os mesmos fizeram. Na época do Barros Munhoz, há vereadores presentes nesta Casa que 
continuam nesse lado político, se o orçamento não fosse aprovado, o prefeito podia usar o 
orçamento do ano anterior com todos os reajustes. O prefeito, na época, podia suplementar 
50% da verba. Se orçamento fosse de R$ 14.000.000,00, o prefeito podia remanejar, sem 
enviar à esta Casa, cerca de R$ 7.000.000,00. Seria isso mesmo, não é Elias? Atualmente o 
prefeito Toninho Bellini não pode remanejar nenhum centavo. O que mudou? Colaboravam 
com um prefeito, sabidamente, desonesto. O prefeito da época podia remanejar cerca de 50%, 
mas por que o prefeito Toninho Bellini não pode? Possuo críticas em relação à atual 
administração? Sim, mas em minha opinião o prefeito atual não é desonesto. Defendo o 
prefeito Toninho Bellini nesta Casa pela honestidade do mesmo. Ele pode possuir todos os 
defeitos do mundo, mas o mesmo é honesto. Acredito que em relação à isso ninguém possui 
dúvidas. Não me venham dizer que devíamos valorizar esta Casa, pois se passaram cerca de 
30 anos sem valorizar esta Casa. Somente agora abriram os olhos? Não, pois isso é história 
para boi dormir. Fizeram isso para amarrar as mãos do prefeito Toninho Bellini, porque os 
vereadores da oposição são da turma do quanto pior, melhor. Não estão pensando no povo 
itapirense. Essa é a verdade. É bom que esta Casa esteja cheia, pois gostaria de ver se alguém 
falará que não votou contra a demissão do pessoal do Hotel Fazenda. Gostaria de ver se 
alguém falará que não mexeram no orçamento para fazer uma emenda baseada no prefeito, ou 
seja, em que o mesmo não pode remanejar absolutamente nada. Somente agora lembraram 
que devíamos valorizar esta Casa? Quando o prefeito disponibilizou dinheiro para a Rádio 
Clube tirar uma antena de um determinado lugar e colocar em outro, ninguém disse nada. A 



única que esperneou nesta Casa foi a minha pessoa. Fui a única pessoa que foi até Ministério 
Pública alegar que esse tipo de coisa era ilegal, mas mesmo assim as coisas foram feitas. 
Então, em minha opinião, esta Casa sempre teve que ser valorizada, pois isso aqui é um 
parlamento onde cada vereador deve colocar suas idéias e votar de acordo com a consciência. 
Não devem votar de acordo com o que mandam ou pedem através do deputado Barros 
Munhoz. Parece-me que há uma obediência cega inacreditável. Enfim, quem tem a perder é a 
população de Itapira. Boa noite à todos e muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, vereadores, servidores desta 
Casa, representantes da imprensa escrita e falada, público presente, boa noite. Venho à esta 
tribuna para usar esse espaço livre dedicado ao Pequeno Expediente. Gostaria de esclarecer 
presencialmente, uma vez que o presidente Paulo não se encontra, à respeito da reunião que 
tivemos, junto ao senhor prefeito e o presidente da Associação Comercial, sobre a questão da 
zona azul de nosso município. Tivemos uma conversa muito amistosa em uma reunião de alto 
nível, onde o prefeito municipal resolveu ceder, uma vez que a maioria desta Casa, bancada 
de oposição, foi contra ao projeto de concessão da zona azul, de forma democrática, para que 
não se prejudique a população e a zona azul não continue como se encontra, ou seja, 
praticamente desregulamentada. Desse modo, o prefeito cedeu a exploração do serviço à uma 
entidade beneficente. No entanto, gostaria de passar ao público alguns trâmites que ficaram 
acordados nesta reunião e que possivelmente, até semana que vem, estarão chegando à esta 
Casa para que possamos discutir e votar. Então, o que ficou decidido? Pedi ao prefeito e à 
Secretaria de Negócios Jurídicos em relação ao projeto de lei que será enviado à esta Casa 
autorizando o convênio com as entidades assistenciais para que as mesmas explorem o 
serviço, já contemplasse, dentro do possível e o máximo que pudessem, o que já discutimos e 
debatemos nesta Casa, ou seja, quando o prefeito enviou o projeto à esta Casa pedindo a 
concessão para a iniciativa privada, várias emendas foram apresentadas por alguns 
vereadores, onde acrescentava detalhes ao projeto original. Mesmo não sendo um projeto de 
concessão, solicitei que já viesse embutido no mesmo as referidas emendas. Na primeira vez 
que o projeto esteve presente nesta Casa o vereador Cleber Borges elaborou uma emenda 
modificando a denominação de zona azul para área azul. Quando o projeto esteve nesta Casa 
pela segunda vez foi apresentada uma emenda pelo vereador Carlos Sartori em que além de 
destinar a receita para algumas entidades, criava uma vaga, defronte ao obelisco da bandeira 
localizado na Praça Bernardino de Campos, para as pessoas que exploram a atividade de 
artesanato na localidade. No entanto, o vereador Mino Nicolai apresentou outra emenda em 
cima dessa alegando que não deveríamos criar uma vaga somente para as pessoas que 
exploram o artesanato e sim uma vaga de embarque e desembarque para todos os 
comerciantes da localidade. Então, solicitei ao órgão responsável por elaborar esse projeto, 
senhor presidente, que já viesse à esta Casa, o máximo possível, contemplando essas referidas 
emendas e os anseios de todos os vereadores.Desse modo seria votado dentro da necessidade 
o mais rápido possível e a zona azul voltaria a ser executada de forma regular em nosso 
município. Importante ressaltar que o município não vai, após aprovada essa autorização do 
Poder Legislativo para que uma entidade assistencial explore esse tipo de serviço, direcionar a 
referida exploração para uma entidade. O poder público ou o senhor prefeito, uma vez 
autorizado nesta Casa, não chegará à uma determinada entidade para dizer o seguinte: 
“APAE, gostaria que fosse a responsável em explorar esse tipo de serviço.” Ficou acordado, 
juntamente com o presidente desta Casa e o presidente da Associação Comercial, que após a 
aprovação da autorização de convênio, será publicado um edital nos moldes do que foi 
publicado na cidade Osvaldo Cruz, sugestão dada pelo presidente da Associação Comercial, 
em que as entidades interessadas participariam desse edital de forma que o poder público não 



ferisse o princípio da impessoalidade. Então, os trâmites a serem seguidos, segundo ficou 
acordado nesta reunião, foram esses. Pode ser que nesta Casa mude todos esses fatores e haja 
somente uma nova controvérsia em relação à essa questão, mas nós que estivemos presentes 
na Prefeitura, juntamente com o prefeito, chegamos à esse consenso acreditando que seria a 
melhor forma sem atropelar e desrespeitar absolutamente nada. Então, o projeto já deveria 
estar nesta Casa, mas acredito que ocorreu algum problema. Acredito que na semana que vem, 
sem falta, tenhamos esse projeto de lei nesta Casa para ser lido e votado. Gostaria de 
aproveitar também, através do espaço que me é concedido, para, mais uma vez, abordar a 
questão do emprego em nosso município. Sabemos que a questão do emprego não é 
problemática somente em nosso município. Várias cidades e municípios apresentam esse tipo 
de problema, ou seja, cada um dentro de sua peculiaridade. Gostaria de dizer, quando o 
vereador Paulo Andrade disse que o município não gerou nenhum emprego, que não seria 
bem por esse caminho. Deu a impressão que o prefeito não está preocupado com a geração de 
empregos e isso não é verdade. Tanto não é verdade que a nossa cidade criou, através dessa 
administração, uma incubadora de empresas do SEBRAE. A referida incubadora que funciona 
na Virgolino de Oliveira, onde também possuiu algumas outras empresas que não estão 
encubadas, encontrando-se fora do galpão, são empresas novas que estão gerando emprego. 
Digo que além de gerar emprego, está criando empreendedores e incentivando a atividade 
comercial em nosso município, mas não bastasse isso também estamos apoiando as empresas 
que aqui estão estabelecidas. Ficou provado, pois esta Casa aprovou na semana passada um 
projeto concedendo incentivos à empresa JF Máquinas Agrícolas. Ficará provado novamente 
que esta Casa ajudará a transportadora Bertini, na qual um projeto de lei concederá incentivos 
à mesma. Então, vejam que o que dizem não é certo. Por enquanto não trouxemos nenhuma 
empresa de renome em nosso município, mas podem ter certeza que o senhor prefeito vem 
lutando e trabalhando para que isso ocorra. O Hotel Fazenda, queira ou não, apesar de todos 
os problemas que o mesmo possuía, gerava cerca de 35 empregos. Pagava-se os funcionários 
do hotel em dia. Estávamos procurando sanear as finanças, mas infelizmente o projeto que foi 
enviado à esta Casa para conceder subvenção foi rejeitado. É mais estranho que o orçamento, 
onde continha uma subvenção à EMUHI, foi aprovado, ou seja, aprovaram o orçamento 
concedendo a subvenção, mas não aprovaram a lei condizente com o referido orçamento. A 
partir desse momento perdemos cerca de 354 empregos. Meu tempo está se esgotando e 
gostaria de aproveitar os minutos que me restam para abordar outra questão, onde a nossa 
cidade foi noticiário regional sobre o tema da violência como se somente em Itapira tivesse 
esse tipo de problema. Não seria verdade. Segurança pública é um problema do Estado. Nossa 
cidade possui problemas como todos os outros municípios. Não entendo o porquê que foi 
dado tanto realce em nossa cidade na referida reportagem da EPTV. Gostaria de agradecer, 
senhor presidente, e me congratular com o secretário de Defesa Social, Sr. Pedro Boretti, que 
obteve seu pedido de exoneração na semana passada. Gostaria de agradecê-lo por tudo que o 
Sr. Pedro Boretti fez por essa administração. Várias vezes que fiz pedidos ao Sr. Pedro, não 
somente como secretário de Defesa Social como também de Promoção Social, o mesmo me 
atendeu e às vezes que não podia me atender, me recebia bem. Então, fica gravado o meu 
agradecimento ao secretário Pedro Boretti. Muito obrigado à todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, nobres 
vereadores, imprensa, público presente, funcionários desta Casa. Acredito que a data de hoje é 
muito importante. Gostaria de dizer em relação à zona azul que trocarão seis por meia dúzia. 
Está gravado e futuramente vocês poderão me perguntar. Já disse um dia nesta tribuna, logo 
após a nossa eleição, que ninguém acreditava que o Barros Munhoz tinha deixado R$ 
31.000.000,00 de dívidas para a Prefeitura Municipal. Os empenhos estavam suspendidos no 



dia 31 de dezembro de 2.004. Trouxe essa folha e a mesma se encontra guardada. Na época 
minha pessoa era presidente desta Casa. Falei para o mecânico do alto de nosso município 
como também disse ao padeiro do fundo da Vila Ilze. Provei que foi deixado cerca de R$ 
31.000.000,00 em dívidas para o município de Itapira. Parte dessa dívida está sanada e o 
restante está parcelado em oito meses. Atualmente a Prefeitura de nosso município 
encontra-se bem. No caso do Hotel Fazenda, graças ao bom Deus, sempre disse nós 
vereadores não criamos esse caso. Nunca aceitamos o caso do Hotel Fazenda. Como começou 
errado, sempre disse que terminaria errado. Há 15 dias expus uma proposta de minha autoria, 
do vereador Ferrarini e do Mario juntamente com o prefeito. Essa proposta era baseada no 
fechamento das portas do Hotel Fazenda no dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Desse 
modo todas as pessoas que trabalhassem no Hotel Fazenda teriam tempo suficiente para 
conseguirem outro emprego. Os compromissos agendados também poderiam ser cumpridos, 
onde colaboraria com o não pagamento de multas. O que aconteceu? Seis vereadores desta 
Casa votaram contra. Três vereadores são novos nesta Casa, mas fazem parte da mesma 
turma. Os que estavam presentes nesta Casa votaram contra. Trouxe uma folha em relação aos 
35 funcionários que são contratados baseados na CLT. Gostaria de agradecer o vereador 
Toninho Orcini, quando o mesmo disse que meu irmão tem o coração muito bom. Por esse 
motivo gostaria de dizer que o prefeito não colocará 35 funcionários do hotel no quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal. Não é somente 35 funcionários, pois está provado. São 91 
pessoas, dentre elas, maridos, mulheres, filhos e netos que estarão sendo jogados na rua. 
Gostaria de pedir ao funcionário desta Casa, Sr. Tuia, para que entregasse uma cópia ao 
senhor presidente, ao líder do prefeito e outra para a imprensa. Acreditei que essas pessoas 
que compõem o quadro de funcionários do Hotel Fazenda viessem à esta Casa. Não vieram 
pelo fato de que já sabem quem são os pais das crianças, ou seja, quem os jogou na rua. Não 
foi o prefeito Toninho Bellini que criou o Hotel Fazenda. Quem criou o Hotel Fazenda 
chama-se José Antonio Barros Munhoz. O Barros Munhoz criou o Hotel Fazenda através de 
muitos fatos errados. Tivemos uma CPI que provou as barbaridades que ainda estão para 
acontecer. Constataremos todas as barbaridades que aconteceram no Hotel Fazenda. Então, 
acredito que na data de hoje posso lavar minha alma dizendo à todos vocês que os 
funcionários foram à justiça. Todos devem saber que o prefeito Toninho Bellini pediu ao 
jurídico da Prefeitura para pagarem tudo o que for de direito à essas pessoas, pois o Ministério 
Público mandará pagar. Os funcionários do Hotel Fazenda foram jogados na rua por seis 
votos. Não foi o prefeito Toninho Bellini que os jogou na rua. Sabem o que acontecerá 
futuramente? No primeiro levantamento que se realizará para acertar as dívidas com os 
fornecedores, dentre outros, resultará em cerca de R$ 600.000,00. Esse valor virá, através de 
um projeto de lei, à esta Casa para que os vereadores aprovem. Os vereadores responsáveis 
em votarem contra, se Deus quiser, também votarão contra, pois conseqüentemente esse 
assunto será destinado ao Ministério Público. A partir desse momento todos os vereadores 
responsáveis em votarem contra responderão por esse motivo. Gostaria de deixar bem claro 
que queríamos fechar as portas do Hotel Fazenda, pois era promessa de campanha. Não 
conseguimos porque o Hotel Fazenda possuía cerca de R$ 3.000.000,00 em dívidas. 
Conseguimos diminuir os prejuízos com o passar dos anos. Em relação à subvenção no valor 
de R$ 300.000,00, nenhum vereador se preocupou com absolutamente nada. Julgaram o 
prefeito Toninho Bellini como se o mesmo fosse o fundador do Hotel Fazenda. Falaram que o 
prefeito Toninho Bellini que estava roubando. A CPI que foi feita no passado mostra toda a 
realidade. Foram cerca de 40 dias que alguns vereadores deram a cara para bater através da 
CPI. Eu, a vereadora Sônia e o ex-vereador Flávio Pavinato tivemos que enfrentar ameaças de 
morte, dentre outros fatores, para não levar a CPI adiante. Então, gostaria de deixar bem claro 



que nada é melhor como um dia após o outro. Quando digo que o tempo é o senhor da razão, 
lamento, porque os dois grandes articuladores dessa situação são os vereadores Carlos Sartori 
e Cleber Borges. Como é um grupo constituído por seis vereadores que votam juntos, os 
mesmos conseguiram fazer os outros quatro votarem também. Lamento que o presidente desta 
Casa não esteja presente nesse recinto, pois há um discurso em que o mesmo alega que o 
Hotel Fazenda precisa gerar emprego. Todas as empresas devem gerar emprego. A população 
deve saber a verdade, ou seja, o prefeito Toninho Bellini pagará os funcionários do Hotel 
Fazenda. Os funcionários não virão à esta Casa para fazer baixaria. Acredito que os 
funcionários do Hotel Fazenda estão de parabéns, pois os mesmos procuraram a justiça. A 
ordem é que devemos pagar tudo o que for de direito à esses trabalhadores que foram jogados 
na rua. Esta Casa deverá aprovar. A partir desse momento constaremos os mais variados 
discursos nesta tribuna. Somente sabem dizer que a administração Toninho Bellini leva 
dinheiro, mas os R$ 31.000.000,00 que sumiram ao vento foi na administração Barros 
Munhoz. O presidente desta Casa somente diz que quem vive de passado é o museu. O 
passado nos ensina a verdade e mostra quem realmente roubou. O passado mostra quem é 
ordinário e vagabundo. Quem rouba o dinheiro público as claras do dia a dia chama-se José 
Antonio Barros Munhoz, ou seja, senhor Totonho gordo Munhoz. Ele roubou e colocou 
muitas pessoas na fria. Há funcionários respondendo vários processos no município de São 
Paulo, sendo que alguns não têm dinheiro para pagar advogado. O Munhoz é imune na 
Assembléia Legislativa. O Munhoz fundou o Hotel Fazenda. A população não deve esquecer 
que não foi o prefeito Toninho Bellini que fundou o Hotel Fazenda. Se as portas do Hotel 
Fazenda estão se fechando, em nossa opinião, é graças a Deus. Vamos ver o desfecho desse 
assunto, pois é dinheiro público que está envolvido. Muito dinheiro público foi usado para 
abrir as portas do Hotel Fazenda como também será usado para fechá-las. O prefeito Toninho 
Bellini e os quatro vereadores integrantes da situação não votaram esse projeto. Muito 
obrigado e boa noite à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, 
funcionários desta Casa, Rádio Clube de |Itapira, imprensa, público presente, boa noite. 
Primeiramente gostaria de registrar a presença da Ingrid e de sua mãe, onde a mesma foi 
eleita, com muito mérito, a Miss Estudantil de nosso município. É um concurso sério que 
possui profissionais colaborando para sua realização. Com certeza o município estará bem 
representado em outras esferas em que a Ingrid participará. Estaremos torcendo por você. 
Futuramente você poderá ser homenageada nesta Casa. Gostaria de endossar as palavras do 
nobre vereador Mario da Fonseca em relação o que foi noticiado sobre a situação de Itapira na 
questão da violência. A verdade é fizeram uma brincadeira com o nosso município. O 
problema da Segurança é estrutural e não exclusivo de um determinado município. Ninguém, 
por exemplo, me procurou, como presidente do Conselho de Segurança de Itapira, para 
perguntar qual seria a carência da polícia civil, polícia militar ou da Guarda Municipal de 
nosso município. Me reúno todos os meses com a polícia e sei o que os mesmos necessitam. 
Apesar de tudo, a polícia civil, a polícia militar e a Guarda Municipal estão de parabéns, pois 
os mesmos fazem seu papel. O problema da violência é estrutural, questões familiares e 
desemprego. Então, acredito que o responsável em redigir a matéria foi infeliz em não mostrar 
o outro lado da questão. Itapira chegou a possuir cinco delegados. Atualmente possui dois 
delegados. Por que as pessoas também não explanam o lado bom da questão? Os membros da 
Nova Jerusalém fazem um trabalho sério, ou seja, combatem o alcoolismo e as drogas. As 
pessoas também devem mostrar esse lado bonito e não somente o caos que assola vários 
municípios de nossa região. Foi uma matéria em que o responsável em editá-la foi, 
praticamente, infeliz. Gostaria de registrar a minha solidariedade ao vereador Mario da 



Fonseca. As coisas não devem seguir esse caminho. As pessoas não devem chegar a um 
determinado município, jogar gasolina e colocar fogo. A imprensa não deve manipular a 
cabeça das pessoas que assistem televisão. É por esse motivo que muitas pessoas não 
agüentam mais assistir esse tipo de coisa. Muitas pessoas optam em escutar música do que 
ficar assistindo esse tipo de reportagem, ou seja, mentiras que tentam implantar na cabeça dos 
cidadãos. É lamentável. Para finalizar gostaria de deixar um convite à todos os vereadores, 
imprensa e demais cidadãos presentes. No próximo dia 19 de maio vamos organizar o 
primeiro dia municipal da Segurança. Foi um projeto de minha autoria com o apoio de todos 
os vereadores. Nesse evento entregaremos o prêmio “José Marcatti” à alguns integrantes da 
polícia civil, militar, Guarda Municipal e Defesa Civil, pelos relevantes serviços prestados na 
área da Segurança. Então, em vez de homenagearmos um guarda ou um integrante da PM, 
vamos homenagear a corporação inteira, pois todos merecem. Cada pessoa possui sua função, 
onde no final resulta os resultados atuais de hoje em dia. Atualmente perdemos dois 
integrantes da PM em um acidente. O trabalho está sendo feito. Para a minha alegria, recebi 
um contato do deputado Estadual Major Olimpio, onde o mesmo será o palestrante desse 
encontro que se realizará no dia 19 de maio, a partir das 15:00 da tarde. Gostaria de contar 
com a presença de todos. O deputado Major Olimpio, a meu pedido, disponibilizou R$ 
70.000,00 para comprarmos o resgate que será destinado à Defesa Civil de nosso município. É 
um deputado que está atuando em nossa cidade. Estive com o prefeito Toninho Bellini na 
Assembléia Legislativa para assinar o convênio. Então, possuímos um pessoal sério que está 
trabalhando para a Segurança de nosso município. Espero que notícias como essa, onde 
somente prejudicam o nosso dia a dia e não trazem solução, sejam finalizadas. Muito 
obrigado à todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, ouvintes 
da Rádio Clube, boa noite. Ouvi atentamente os vereadores que me antecedeu. Nas duas 
últimas sessões votamos cerca de dez projetos de lei de autoria do prefeito municipal. Cerca 
de 99% dos projetos que são bons para o nosso município, votamos a favor. Jamais votamos 
favoráveis para mandar algum cidadão embora de seu serviço... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Antonio Orcini:  Não votamos para mandar ninguém embora. Disponibilizamos 
seis anos para o prefeito atual colocar a situação do Hotel Fazenda em ordem. É um absurdo o 
valor dos prejuízos. Se vocês quiserem posso trazer uma determinada pessoa do município de 
Águas de Lindóia para colocar a situação do Hotel Fazenda em ordem. Posso garantir que 
essa pessoa conseguirá gerar lucro para o nosso município. Em nenhum momento fizemos 
algum tipo de discurso para mandar alguém embora. Quem disse que seria necessário fechar 
as portas do Hotel Fazenda somente no final do ano foi o nobre vereador Mino Nicolai. Está 
gravado isso. O nobre vereador Mario da Fonseca disse no ano de 2.005 que analisaria e 
fecharia as portas do Hotel Fazenda. Passaram-se vários anos, mas até o presente momento 
continua na mesma situação. Devemos esclarecer os fatos em relação do que realmente 
votamos... Continuando o orador: A imprensa local está presente nesta Casa para esclarecer 
os fatos. Pude constatar nos jornais de nosso município uma reportagem alegando que a 
Prefeitura economizou cerca de R$ 1.000.000,00 nos pregões do almoxarifado. Será que não 
podiam disponibilizar cerca de R$ 300.000,00 para o Hotel Fazenda? Se conseguiram 
economizar R$ 1.000.000,00 em um determinado setor, por que não podem disponibilizar 
somente 300.000,00 para outro setor? O povo está sabendo que há coisas erradas. A 
administração deve fazer as coisas certas. Durante seis anos votei favorável para 
disponibilizarem verba para o Hotel Fazenda. Muito obrigado à todos.” Esgotado o tempo 
regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE 



FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Solene, realizada no dia 08 de Abril de 2010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de Abril de 2010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em discussão e 
votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Abril de 2010. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. 
Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 
do expediente. 4º) REQUERIMENTO Nº. 0079/2010.- Requer licença para tratar de 
assuntos particulares. Autoria: Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 0056/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza 
o Poder Executivo a firmar convênio ou parceria para dar integral cumprimento à Lei nº 
4.469, de 20 de julho de 2009. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 6º) Projeto de Lei nº. 0057/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 
3.563/03. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) 
Projeto de Lei nº. 0058/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município a desafetar e a ceder área ao 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Itapira. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Projeto de Lei nº. 0059/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do IV Festival de Dança. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Projeto de Lei 
nº. 0060/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Clube do Cavalo 
de Itapira, objetivando a realização do 5º Torneio Leiteiro de Bovinos e Caprinos na 33ª Festa 
do Peão de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 10º) Projeto de Lei nº. 0061/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a concessão de ajuda de custo 
para a Festa de São José Operário. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 11º) Projeto de Lei nº. 0062/2010.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o programa de 
acolhimento familiar de crianças e adolescentes, denominado “Programa Família 
Acolhedora”. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) 
Projeto de Lei nº. 0063/2010.- Em que o Sr. Cleber Borges submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Proíbe o ingresso ou a permanência de pessoas utilizando 



capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, dificultando a identificação 
ou o reconhecimento, nos estabelecimentos públicos, comerciais, industriais ou prestadores de 
serviço no âmbito do município e dá outras providencias. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Projeto de Lei nº. 0064/2010.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza 
o Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de 
recursos para os projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) PARECER nº. 75/2010.- Ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2010. RELATOR: Antonio Orcini. DATA: 26/04/2010. A Comissão 
Especial de Ética, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 003/2010, de autoria do vereador Paulo Roberto Andrade que "Dispõe 
sobre a concessão de Diploma Anna Nery aos profissionais da área de saúde." após minuciosa 
análise aos nomes dos homenageados indicados pelo Sindicato da Saúde para receber tão 
relevante Diploma, são parecer favorável à tramitação da propositura. Quanto ao mérito, 
opinam pela aprovação, uma vez que os homenageados na verdade, são profissionais da saúde 
que trabalharam com afinco para terem seu nome indicado para tão importante homenagem. 
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 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) PARECER nº. 76/2010.- Ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 26/04/2010. 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 003/2010, de autoria do vereador Paulo Roberto Andrade que "Dispõe 
sobre a concessão de Diploma Anna Nery aos profissionais da área de saúde." 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, uma vez que os homenageados foram 
indicados pelo Sindicato da Saúde, escolhidos entre os servidores da área que se destacaram 
em suas funções durante os exercícios 2009/2010. 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 
27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
PARECER nº. 77/2010.- Ao Projeto de Lei nº 0101/2006, e Emenda Modificativa nº 01/06. 
RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 26/04/2010. 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 Lei nº 101/2006, de autoria da 
nobre vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que "Dispõe sobre a aplicação de 
penalidades à prática de assédio moral nas dependências da Administração Pública Municipal 
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, por servidores ou funcionários públicos 
municipais efetivos ou nomeados para cargos de confiança.", bem à Emenda Modificativa nº 
01/06, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por exarar 
parecer favorável à tramitação da matéria, uma vez que a mesma não apresenta óbice de 
natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM 



DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 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. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0078/2010.- Voto de pesar pelo falecimento jovem Julieder Rogério de Lima. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0079/2010.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sr. Paulo Sergio Policarpo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0080/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Terezinha Godoi Bueno. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 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. 20º) Requerimento nº. 0069/2010.- Congratulação com os integrantes da 
Comissão Organizadora da Festa de São José, extensivo aos moradores de Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. Luis Henrique Ferrarini DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 
0070/2010.- Voto de Congratulação com os integrantes da Diretoria do Clube de Campo 
Santa Fé, na pessoa de seu presidente, Marcelo Dragone Iamarino pela vitória do pleito 
eleitoral da agremiação. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento nº. 0071/2010.- Voto de 
Congratulação com os membros especificados da Polícia Civil que atuam em Itapira e 
realizam brilhante trabalho visando a segurança em nosso município. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) 
Requerimento nº. 0072/2010.- Voto de Congratulação com a diretoria da Associação 
Comercial e Industrial de Itapira pela realização do brilhante Feirão de ofertas Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 24º) Requerimento nº. 0073/2010.- Voto de Congratulação com a direção da 
entidade não governamental Nova Jerusalém pelo brilhante trabalho de recuperação junto à 
alcoólatras e dependentes de drogas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, justifica o voto à 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de 
parabenizar os administradores desse projeto, pois os mesmos são peças fundamentais para a 
recuperação de muitas pessoas que necessitam de ajuda. Muito obrigada.” 25º) 
Requerimento nº. 0074/2010.- Voto de Congratulação com a nova Miss Estudantil de Itapira, 
Ingrid Mauck. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 



Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento nº. 0075/2010.- Voto de 
Congratulação com os alunos e direção da escola Cândido Moura pela realização do 1º Dia da 
Beleza. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 0076/2010.- Voto de 
Congratulação com toda a direção e alunos do IESI pelo trabalho de conscientização no 
trânsito desenvolvida no município. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) Requerimento nº. 
0077/2010.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a atual situação descrita abaixo da escola Heitor 
Soares. 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 27 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento nº. 0078/2010.- 
Voto de Congratulação com escritor e ex-presidente da Câmara Municipal, Antônio Celidônio 
Ruette, pelo lançamento da sua biografia 'Evocação no transcurso dos meus 80 anos'. 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 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 30º) Requerimento nº. 0080/2010.- Voto de 
Congratulação com o pugilista itapirense Lucas Martins pela brilhante participação no torneio 
Forja de Campeões 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 27 de 
abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 
00153/2010.- Sugere implantação de Pronto Socorro Infantil em nosso Município. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 32º) Indicação nº. 00154/2010.- Sugere implantação de UTI Neonatal no 
Hospital Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 27 de 
abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 33º) Indicação nº. 
00155/2010.- Sugere construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) para atendimento aos 
moradores do Machadinho e Tanquinho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) Indicação nº. 
00156/2010.- Sugere aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível de UTI para 
atendimento no PSF de pacientes portadores de doenças renais agudas. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. 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 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 35º) Indicação nº. 00157/2010.- Sugere publicação no "Site" 
da Prefeitura Municipal de todos os contratos celebrados pela Municipalidade, com o 
encaminhamento ainda, das cópias para a Câmara Municipal. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) 
Indicação nº. 00158/2010.- Sugere reurbanização nos bairros Della Rocha I, II, III, Assad 
Alcici e Nosso Teto. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 00159/2010.- Indica ao Sr. 
Prefeito Municipal determinar ao departamento competente realizar obra para a canalização 
do córrego que corta os bairros Assad Alcici e Nosso Teto. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 
00160/2010.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Paoletti com a Rua 
Padre José Maurício. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 27 de 
abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) Indicação nº. 
00161/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de Trânsito coordenar o 
fluxo de veículos na praça Mogi Mirim nos horários de entrada e saída da Escola Estadual 
Elvira Santos de Oliveira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Indicação nº. 00162/2010.- Sugere ao 
Sr. Prefeito determinar a construção de um coreto na Praça Bernardino de Campos. 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 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 41º) Indicação nº. 00163/2010.- Sugere serviço de 
jardinagem na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Indicação nº. 
00164/2010.- Sugere construção de um playground no Parque Santa Bárbara. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 43º) Indicação nº. 00165/2010.- Sugere denominação de Luiz Arnaldo Alves de 
Lima à logradouro público municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 44º) Indicação 
nº. 00166/2010.- Sugere a contratação de um zelador para o campo e quadra da Vila 
Figueiredo. 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 27 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 45) Indicação nº. 00167/2010.- 
Sugere construção de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Stelio Augusto L. 
Penante, no Jardim Santa Marta. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Indicação nº. 00168/2010.- Sugere execução de 
melhorias na quadra poliesportiva G.M. Érico Martins no Conjunto Habitacional José Secchi. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 47º) Indicação nº. 00169/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao 



departamento competente a realização de obras na rua Sizi Vieira Cintra, no bairro Vila 
Bazani, visando melhorias e reurbanização do referido espaço. 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 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente 
em Exercício. 48º) Indicação nº. 00170/2010.- Sugere adequar o Centro Agropecuário 
Carmem Ruette de Oliveira, com um centro de convenções para receber eventos no 
município. 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 27 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. - Ofícios: 49º) Ministério da Saúde 
Nº Ref. 465306/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 4.000,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 50º) Pastoral da Criança - Congregação 
Imaculada Conceição de Castes.- Agradece a manifestação de pesar pela morte da Dra. 
Zilda Arns Neumann. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 51º) Secretaria de 
Esporte e Lazer - Prefeitura Municipal de Itapira.- Convida os Srs., vereadores para 
solenidades de abertura dos 33º Jogos dos Trabalhadores 2010, dia 01 de maio no Estádio 
Municipal Chico Vieira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 
organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 
1º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2010.- Dispõe sobre a 
concessão do Diploma "Anna Nery" aos profissionais da área da Saúde que se destacaram 
durante o biênio de 2009/2010. Autoria: Paulo Roberto Andrade. Não havendo nenhum 
Vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única 
votação o Projeto Decreto Legislativo nº 03/2008. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 2º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0077/2010.- Requer nos termos e prazos 
estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo 
único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a atual 
situação descrita abaixo da escola Heitor Soares. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0078/2010.- Voto 
de Congratulação com escritor e ex-presidente da Câmara Municipal, Antônio Celidônio 
Ruette, pelo lançamento da sua biografia 'Evocação no transcurso dos meus 80 anos'. Autoria: 
Paulo Roberto Andrade. DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0080/2010.- Voto de Congratulação com o pugilista itapirense Lucas 
Martins pela brilhante participação no torneio Forja de Campeões Autoria: Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) 



Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão a Indicação nº 
0098/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária pelo serviço de 
coleta de lixo na cidade, a Sanepav, reivindicando a implantação de coleta seletiva de lixo em 
Itapira. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Pela ordem o vereador Décio da Rocha Carvalho, 
requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: 
ADIADO POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão a Indicação nº 
00149/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que realize estudos junto ao departamento competente 
com objetivo de implantar um pólo turístico na represa entre Itapira e Mogi Guaçu. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Pela ordem o vereador Mauro Antonio Moreno, requer e a Casa 
aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 15 dias. DESPACHO: ADIADO POR 
15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00154/2010.- Sugere 
implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00156/2010.- Sugere 
aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível de UTI para atendimento no PSF de 
pacientes portadores de doenças renais agudas. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Tivemos uma 
resposta do governo do Estado alegando que não há possibilidade de implantação devido ao 
alto custo.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Recebemos uma resposta em relação à implantação de uma unidade no 
município. No caso, estou pedindo um único equipamento para ser usado em nível de UTI. 
Atualmente podemos contar com um nefrologista. Então, essa indicação refere-se à aquisição 
de um único aparelho para a UTI. O equipamento seria viável e possível. Com a aquisição do 
equipamento, acredito que eu poderia colaborar através de verba do Estado.” A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Vou pedir vista, 
nobre vereador, para podermos reformular essa questão. Desse modo não correremos o risco 
de não atenderem o nosso pedido. Então, por esse motivo que estou pedindo vista da referida 
indicação.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de ressaltar, nobre vereador, em relação ao outro 
pedido, que eu disse que não podia. Então, vamos analisar a fundo para podermos saber como 
votarmos. Muito obrigada.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 9º) Em única discussão a Indicação nº 
00160/2010.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da avenida Paoletti com a Rua 
Padre José Maurício. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício, coloca em única votação a Indicação. 
Aprovada por Unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Realmente essa indicação é de importância para o nosso município. A 
confluência localizada nas proximidades da Rua Tereza Lera Pauletti, junto ao cemitério, é 
terrível principalmente nos horários de pico. É muito perigoso realizar a travessia naquela 
localidade. A localidade necessita de uma sinalização de trânsito, pois realmente há muitos 
acidentes ocorrendo nessa região. Acredito que o departamento competente deve tomar as 
providências cabíveis antes de acontecer alguma coisa mais grave. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única 



discussão a Indicação nº 00162/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a construção de um 
coreto na Praça Bernardino de Campos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra o Sr. Vice-Presidente em Exercício, coloca em única votação a 
Indicação. Aprovada menos três votos dos vereadores Srs., Luis Hermínio Nicolai, Mario da 
Fonseca e da vereadora Srs. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Votei contra porque considero que na referida praça 
já existe um coreto. Se não é um coreto, acredito que foi feito baseado nessa intenção. Fui 
contra a realização dessa obra, pois acredito que foi um crime à memória cultural de nossa 
cidade. A fonte foi derrubada, onde foi construída por um arquiteto de renome. Acredito que 
seria um coreto o que está construído na praça. Por esse motivo votei contra. Se não é um 
coreto, acredito que é um espaço destinado às finalidades de um coreto.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Não poderia votar a favor sabendo que 
o coreto foi exterminado. A administração passada destruiu uma obra de quase 60 anos em 
nosso município. O que está construído em cima da fonte é um coreto, onde a antiga 
administração atendeu por esse nome. Então, acredito que o coreto já existe e está presente na 
praça para esse efeito.” A seguir, justifica o voto à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Havia uma coreto na praça, onde foi destruído. Não é 
possível que os ex-prefeitos destruam o patrimônio de nossa cidade. Isso é um fato sério. 
Portanto, votei contra. Não adianta construir hoje e no futuro destruir.” A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Disponibilizei um voto de confiança 
ao vereador Carlinhos Sartori porque o mesmo vem realizando um trabalho junto ao governo 
do Estado para a restauração do patrimônio de nosso município. Então, acredito que a 
intenção do nobre vereador foi tentar resgatar o tradicional patrimônio de nossa cidade. 
Respeito todas as considerações de todos os vereadores. Dei meu voto de confiança para que 
esse assunto possa ser debatido. Em relação à indicação, cabe o prefeito atender ou não. 
Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Como vereadores devemos elaborar as indicações. Como nasci nessa cidade, 
gostaria que a praça central de nosso município ficasse bonita a cada dia que passa. Deve 
haver um coreto na praça em que obedeça as linhas arquitetônicas. Acredito que o povo de 
Itapira merece. Seria uma melhoria, haja visto que a praça se encontra abandonada. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão a 
Indicação nº 00165/2010.- Sugere denominação de Luiz Arnaldo Alves de Lima à logradouro 
público municipal. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única discussão a 
Indicação nº 00166/2010.- Sugere a contratação de um zelador para o campo e quadra da 
Vila Figueiredo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) 
Em única discussão a Indicação nº 00169/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao 
departamento competente a realização de obras na rua Sizi Vieira Cintra, no bairro Vila 
Bazani, visando melhorias e reurbanização do referido espaço. Autoria: Paulo Roberto 
Andrade. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) Em única discussão a Indicação 
nº 00170/2010.- Sugere adequar o Centro Agropecuário Carmem Ruette de Oliveira, com um 
centro de convenções para receber eventos no município. Autoria: Paulo Roberto Andrade. 



DESPACHO: COM VISTAS A VEREADOR SÔNIA DE FÁTIMA CAL IDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de abril de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 
transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. 
Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da 
imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


