
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de maio de 2010. Vice-Presidente: 
CARLOS ALBERTO SARTORI ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO. 2º 
Secretário: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES . À Hora Regimental, 
verificando-se pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os 
Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER 
JOÃO DA SILVA BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS  
HERMÍNIO NICOLAI, MAURO ANTONIO MORENO e SÔNIA DE F ÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. Ausente o vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI.  
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 o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO : “Boa noite à todos. Primeiramente gostaria de falar em relação à algumas 
indicações de minha autoria. Gostaria que a administração apoiasse a indicação de 
minha autoria que refere-se à feira de artesanato. Existem muitos municípios de nossa 
região que desenvolvem esse tipo de trabalho. Acredito que seria um meio de obtermos 
mais empregos para nosso município. A indicação é baseada para trabalharmos na 
referida feira de artesanato, onde se localizaria no Parque Juca Mulato. Solicitei da 
administração no ano passado, através de uma indicação, para desenvolverem uma feira 
permanente de artigos artesanais que funcionaria a nível de Mercado Municipal, mas 
infelizmente, até o presente momento, não obtivemos nenhuma resposta. A feira de 
artesanato seria bem vinda para o município. A administração possui condições 
suficientes para apoiar esse tipo de trabalho. Gostaria de solicitar, através do líder de 
governo, onde no presente momento não se encontra presente neste plenário, para que 
houvesse mais segurança em relação aos velórios. Recebi muitas reclamações de várias 
pessoas que freqüentam os velórios em relação a falta de segurança no período noturno. 
Acredito que seria importante a presença de um guarda municipal para fazer a cobertura 
no período noturno. Outra indicação de minha autoria é baseada na solicitação de 
algumas salas especiais para os alunos portadores de deficiência. Solicitei também uma 
campanha baseada na arrecadação de medicamentos, mesmo contando com a 
colaboração dos serviços municipais. Seria muito importante essa arrecadação de 
medicamentos em nosso município. No último ano fiz um pedido à administração em 
relação aos gatos que residem dentro do cemitério de nosso município, onde trazem 
consigo várias doenças para a nossa população. Pedimos e entramos em contato com a 
Zoonose solicitando uma reunião para resolver o problema, mas a situação ainda 
continua a mesma, ou seja, os gatos continuam, em grande número, residindo no 
cemitério municipal. Os moradores da região continuam alimentando os animais. É um 
problema muito difícil de ser solucionado, mas acredito que é importante a presença da 
Zoonose para tentar solucionar esse tipo de problema. Solicitei, através de uma 
indicação, a construção de uma capela no cemitério da Paz. É muito importante, pois 
vários moradores reivindicaram esse pedido. Seria importante a presença de uma capela 
para que determinadas pessoas possam se despedir de seus entes queridos. Outro 
assunto é que estamos nesta Casa juntamente com a presença de alguns funcionários do 
Hotel Fazenda Esperança. É lamentável constar que as portas do Hotel Fazenda foram 
fechadas. Recebi uma carta de um determinado funcionário da empresa municipal de 
urbanização dizendo que a subvenção garantiria a manutenção das atividades do Hotel 
Fazenda Esperança, mas foi rejeitado, pela maioria dos votos, o projeto de lei que 
disponibilizava à empresa municipal de urbanização a referida subvenção. Esse 
problema foi muito debatido, onde falamos à respeito dos verdadeiros problemas do 



Hotel Fazenda. Falamos em relação à receita e a despesa desde o ano de 2.007, onde 
resultou em quase R$ 500.000,00 de prejuízo ao ano. A Prefeitura Municipal não 
utilizou nenhum dos investimentos colocados à disposição para a construção de alguma 
coisa. Não melhoraram a situação do Hotel Fazenda em absolutamente nada, ou seja, 
não investiram na compra de maquinário, construção de quartos ou no treinamento de 
seus funcionários. A referida verba era utilizada para cobrir as despesas. Em relação a 
esse assunto, podemos constatar a falta de gerenciamento que existia no Hotel Fazenda 
Esperança... Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini: Não gostaria de falar 
na data de hoje, pois estou muito abalado com o falecimento do Sr. Leotério. Essa 
pessoa cuidou de meu pai e logo em seguida meu pai veio a falecer. Meu irmão 
disponibilizou o nome do Sr. Leotério para cuidar do pai do vereador Mino. Essa pessoa 
era como um pai para nós. Quando o relógio marcava duas horas na data de hoje, 
ocorreu um enfarte fulminante, onde cessou a vida do Sr. Leotério. Estou muito abalado 
também, pois cabei de receber uma notícia de que minha tia também faleceu. Perdi a 
minha tia, única irmã de minha mãe. Não podia deixar de falar em relação à demagogia. 
Votamos contra a subvenção, mas não pedimos em nenhum momento para fechar as 
portas do Hotel Fazenda. Estou com a ata do ano de 2.001, onde a vereadora era 
contrária. A vereadora disse o seguinte: “Apesar de a data de hoje ser o dia da mentira, 
tudo o que disse é verdade. Gostaria de parabenizar a bancada de oposição que votou 
contrário em relação à subvenção do Hotel Fazenda. O jornal de Itapira publicou no dia 
14 de março o seguinte: EMUHI, empresa responsável em gerenciar o Hotel Fazenda 
Esperança, obteve um prejuízo básico de R$ 708.103,00, sendo que R$ 207.000,00 é 
referente ao ano de 2.000 e R$ 410.000,00 é referente ao ano de 2.001. Gostaria de 
saber sobre a prioridade do município, pois o povo de Itapira não pode hospedar no 
Hotel Fazenda.” São palavras da nobre vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
Ela vem à esta tribuna para fazer demagogia. A ata é do ano de 2.001. A partir do ano 
de 2.005, onde mudou o prefeito, a nobre vereadora mudou a sua atitude. Tirei xerox e 
grifei a fala da nobre vereadora. Os prejuízos no ano de 2.007 resultam em R$ 
469.000,00, no ano de 2.008 resultam em R$ 426.000,00 e no ano de 2.009 resultam em 
R$ 487.000,00, ou seja, é maior o prejuízo em relação ao ano de 2.001. É por esse 
motivo que votamos contra. Em nenhum momento pedimos para exonerarem vocês do 
Hotel Fazenda. Os vereadores da situação costumam jogar vocês contra nós. Gostaria de 
dizer que minha consciência está tranqüila em relação à decisão que tomei, pois 
pedimos para a administração colocar pessoas capacitadas nos cargos de gerenciamento 
do Hotel Fazenda. Desse modo o hotel geraria lucro. Do mesmo modo que a nobre 
vereadora perguntou no ano de 2.001, também gostaria de perguntar, ou seja, que 
prioridade possui o Hotel Fazenda se com a referida verba da subvenção poderíamos 
construir duas creches por mês?... Continuando o orador: Gostaria de ratificar as 
palavras do nobre vereador Toninho Orcini. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite senhor 
presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, imprensa 
escrita e falada, público presente. Também gostaria de ratificar inteiramente as palavras 
do nobre vereador Toninho Orcini em relação ao Hotel Fazenda. Já disse na sessão 
passada as mazelas que aconteciam no Hotel Fazenda. Como vereador, não sendo minha 
função, fui pessoalmente fiscalizar uma denúncia de que a gerente anterior banhava-se 
na piscina do hotel com sua família e com os hóspedes. Cheguei a fotografar, mas não 
levei a público esse caso. Realmente flagrei a gerente banhando-se com seus familiares, 
sendo que posteriormente a gerente veio a ser demitida. Esperávamos, através dessa 



decisão, que realmente colocassem uma pessoa formada em Hotelaria. Desse modo o 
Hotel Fazenda geraria lucro e não seria necessário disponibilizarmos dinheiro público. 
Resultados esses, que somados, resultam em quase R$ 5.000.000,00 se formos contar 
desde o começo da gestão do prefeito Bellini. Todos os finais de semana o Hotel 
Fazenda se encontrava-se repleto de hóspedes. É reflexo da má gestão e administração 
do grupo Bellini em relação ao Hotel Fazenda. Isso é claro. Não vamos ser coniventes 
com isso, infelizmente. Não votamos para exonerá-los do Hotel Fazenda, senhores. 
Votamos contra a subvenção, pois estamos nesta Casa para fiscalizar o dinheiro público. 
Se não administram bem e não possuem competência administrativa, com certeza esse 
caso não seria um problema nosso. Enfim, acredito que esse assunto deve ficar bem 
claro para os funcionários do Hotel Fazenda. Várias denúncias estão sendo 
encaminhadas para nós. Estamos apurando cada uma delas e vocês podem ter certeza de 
que vamos constatar mais irregularidades. Gostaria de deixar bem claro que estamos 
nesta Casa para trabalhar. Como antigamente os vereadores não fiscalizavam, 
atualmente posso afirmar que isso não existe mais. Então, gostaria de retificar as 
palavras do nobre vereador Toninho Orcini e encerrar esse assunto de uma vez. Outro 
assunto que gostaria de abordar, senhor presidente, é que o jornal Regional, no mês 
passado, fez uma reportagem muito importante para nossa região. Gostaria de 
parabenizar o prefeito do município de Pedreira, Sr. Amilton Bernardes Júnior, na qual 
obteve a sensibilidade de implantar a Infovia Municipal. Saiu uma matéria muito 
importante no jornal regional, sendo que gostaria que os nobres vereadores desta Casa 
soubessem. Gostaria de ler alguns trechos da referida matéria: “Infovia Municipal é 
destaque na revista do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com o título Infovia 
Municipal, modelo em Pedreira, a revista do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inclusão Social, trás uma ampla reportagem sobre o projeto implantado no município. A 
reportagem é ilustrada por diversos pontos e é de acesso liberado à toda população. O 
material foca que a conexão municipal permite o acesso gratuito da população à 
internet, onde atende cerca de duas mil residências. Hoje esse número, no município de 
Pedreira chega em cerca de três mil residências, além de ligar os prédios públicos e as 
escolas. Na reportagem ainda há criações de telecentros que atendem as pessoas que não 
possuem microcomputadores em suas residências. Desse modo as pessoas poderão 
desfrutar das facilidades propiciadas pelo serviço. Vale ressaltar que a Infovia 
Municipal de Pedreira é referência pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive 
para a ANATEL. O prefeito Amilton Bernardes Junior, ao receber o exemplar da 
revista, ficou satisfeito com o destaque do projeto e lembra que esteve pessoalmente no 
Ministério de Ciência e Tecnologia apresentando detalhes, juntamente com o professor 
Leonardo, desse modelo de inclusão social. Já o secretário de Ciência e Tecnologia, Jair 
Roberto Cassiano, enfatizou que tem crescido muito o interesse de outros municípios no 
projeto e que semanalmente tem recebido representantes, como prefeitos e vereadores, 
visitando a sede da Infovia para que o projeto seja explanado em outras cidades.” 
Enfim, gostaria de ressaltar a importância da Infovia Municipal. Não somente no 
município de Pedreira, mas outros municípios também estão implantando esse tipo de 
projeto. Poderíamos estar caminhando para que não somente a Infovia seja implantada 
futuramente em nosso município, mas que apenas alguns bairros, nos dias atuais, 
poderiam estar desfrutando desse tipo de serviço. Devia haver um trabalho conjunto, ou 
seja, o prefeito juntamente com o governo do Estado, mas infelizmente as coisas não 
caminham nesse sentido e acredito que lamentavelmente, nesse governo, o nosso 
município não será beneficiado com a implantação da Infovia Municipal. Gostaria de 



ressaltar outro fato, meus senhores, em que novamente gostaria de protestar contra a 
atual administração em relação ao problema da dengue. Fui vítima dessa doença há 
cerca de um mês. Seria muito leviano de minha parte vir à esta tribuna, logo após de me 
recuperar da referida doença, e culpar ou atribuir qualquer responsabilidade para a 
administração pública. Então, esperei cerca de mês e senti na pele essa doença para 
constatar quais os trabalhos que a atual administração vem fazendo em relação à esse 
ponto. Realmente o pessoal da Vigilância está fazendo um excelente trabalho, mas o 
trabalho que os mesmos vêm fazendo, meus senhores, constata que é paliativo. Por que 
é paliativo? Porque o nosso município está verdadeiramente uma relva, ou seja, é mato 
para todos os cantos. Vários terrenos da administração pública encontram-se uma relva. 
O que acontece? A própria população não limpa o terreno e joga objetos nos terrenos. O 
trabalho que é desenvolvido pelos agentes torna-se paliativo, porque novos focos são 
criados. Na época em que adquiri essa doença foram registrados cerca de 30 casos em 
todo o município. Atualmente estamos com 180 casos registrados. Estive conversando 
com o pessoal da SUCEM e os mesmos falaram para multiplicarmos esses casos por 10, 
ou seja, são cerca de 1.800 casos em nosso município. Isso é muito grave, pessoal. 
Então, gostaria de dizer, principalmente para o líder de governo, Sr. Mario da Fonseca, 
que flagrei na Avenida dos Italianos cerca de 500 pneus jogados em um determinado 
terreno. Meu voto de protesto seria contra a fiscalização. Acredito que devem fiscalizar 
e responsabilizar os proprietários dos terrenos. Esse terreno é um verdadeiro criadouro 
de dengue. Tirei algumas fotos e trouxe para o senhor entregar para o prefeito. Desse 
modo o prefeito constatará e sentirá na pele o que realmente está acontecendo. Gostaria 
que o senhor encaminhasse para o prefeito e cobrasse do setor de fiscalização. Esse 
terreno possui, mais ou menos, cerca de 500 pneus. É um verdadeiro criadouro de 
dengue. Então, como combateremos a dengue senão possuímos fiscalização? Não 
adianta em absolutamente nada elaborarmos as leis, sendo que as mesmas não são 
cumpridas... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Os córregos 
de nosso município, principalmente os que se encontram nas imediações dos bairros de 
Assad Alcici, Nosso Teto e centro de lazer, estão necessitando, com urgência, de 
limpeza. Os córregos estão imundos. É muita sujeira. São fatores que também 
colaboram em provocar um aumento da incidência da dengue... Continuando o 
orador:  É um problema de saúde pública. É um problema sério. A má gestão reflete na 
saúde pública. O povo deve sofrer com isso? Acredito que não. Por esse motivo que 
tirei as referidas fotos para entregar pessoalmente ao líder de governo. Muito obrigado e 
boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Boa noite à todos. Mais uma vez venho à esta tribuna para fazer uso da 
palavra. Senhor presidente, ouvintes da Rádio Clube, público presente, imprensa escrita 
e falada, funcionários do Hotel Fazenda Esperança, venho à esta tribuna para falar à 
respeito de algumas indicações de minha autoria elaboradas a favor da população 
itapirense. Uma dessas indicações sugere ao prefeito a construção de um laboratório de 
informática em cada escola municipal de nosso município. Com isso colaboraria com os 
alunos que residem no bairro da Ponte Nova, pois os mesmos não necessitariam se 
deslocarem até a cidade. Os alunos poderiam receber as referidas aulas de informática 
no próprio bairro onde residem. A Secretaria de Educação possui verba para a 
construção desses laboratórios de informática. Acredito que o setor de Educação possui 
condições de colaborar, onde evitaria que determinados alunos sejam transportados 
pelas rodovias de nosso município, enquanto que as referidas aulas de informática 
poderiam ser ministradas nas próprias escolas. É um direito das crianças e de toda a 



população. Já que existe esse tipo de seguimento governamental, nada mais justo que 
seja cumprido e colocado em prática. Também gostaria de falar à respeito de outro 
problema, haja visto que no ano passado elaborei uma indicação referente à essa 
situação. Esse problema é em relação ao farol localizado no cruzamento com as ruas 
Rui Barbosa, Avenida Rio Branco e Praça João Sarkis Filho. Nessa localidade muitas 
pessoas idosas fazem compras no supermercado Cubatão. Quando prestava serviços no 
Fórum, observava que várias pessoas idosas tinham muita dificuldade em realizar a 
travessia da avenida. O referido semáforo não possui uma fase exclusiva para os 
pedestres. Os pedestres ficam com muito medo de realizar a travessia da avenida. Às 
vezes algumas pessoas idosas não estão atentas e causam vários acidentes. Então, 
acredito que se faz necessário um farol do tipo inteligente que estaria protegendo a vida 
das pessoas que utilizam da referida via pública. Outro assunto que gostaria de 
mencionar é que vários bairros de nossa cidade reclamam da ausência do ponto de 
ônibus. Não existem pontos de ônibus adequados destinados aos usuários que aguardam 
o transporte. Com isso os usuários estão sujeitos à chuva e muito sol. Os moradores das 
imediações do bairro do Cubatão, como também das imediações da Vila Pereira, 
reivindicam que sejam construídos pontos de ônibus adequados. No contrato da 
empresa Itajaí consta essa cláusula, onde a empresa disponibilizaria pontos de ônibus 
adequados para toda a população, mas até o presente momento somente poucos pontos 
de ônibus foram disponibilizados para a população itapirense. O povo está sofrendo 
com as conseqüências, ou seja, tomam sol e chuva e ainda pagam uma passagem muito 
cara. Não é justa essa situação. A questão do itinerário faz com que muitas pessoas 
percam o horário de trabalho, pois as mesmas não são comunicadas anteriormente. 
Acredito que há vários fatores que prejudicam os cidadãos. Recentemente mudaram o 
trajeto do ônibus que percorria o caminho da Ponte Nova à Ponte Preta. Muitas pessoas 
utilizam o transporte e atualmente o ônibus passa somente por dentro do bairro Istor 
Luppi, enquanto que vários trabalhadores que utilizavam o transporte para trabalhar em 
algumas empresas adjacentes à rodovia, atualmente estão indo a pé, pois os ônibus não 
passam pela localidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva 
Borges: Os moradores que residem nas proximidades do bairro Machadinho necessitam 
pegar dois ônibus para chegar até o bairro dos Prados. É um absurdo. Infelizmente 
existem pessoas que não estão tendo condições de estudar por causa das mudanças do 
itinerário. É um absurdo esse tipo de coisa. A empresa responde processo de 
subconcessão, pois fizeram uma concessão em cima de outra sem a autorização da 
Câmara Municipal. Essa empresa utilizou muito tempo vários ônibus velhos para 
transportar a população. Atualmente trocaram todos os ônibus, mas como que fica a 
questão do itinerário? O antigo itinerário deve voltar a vigorar. A empresa deve atender 
os anseios da população e não somente seus anseios. Muito obrigado... Continuando o 
orador:  Acredito que tomaremos providências para melhorar as condições dos usuários 
do transporte público. Se o cidadão paga, o mesmo possui seus direitos. Não possuímos 
somente obrigações, pois também possuímos nossos direitos. Existe um ônibus que 
somente passa às seis horas da manhã e outro às seis horas da tarde no bairro do 
Machadinho. Atualmente o bairro do Machadinho é um bairro muito populoso, mas 
carece de transporte público. Em relação aos funcionários do Hotel Fazenda, gostaria de 
dizer que não votamos para que vocês fossem jogados na rua e sim contra a verba que 
seria disponibilizada para o hotel. Então, os vereadores integrantes da oposição não 
optaram em fechar as portas do Hotel Fazenda e sim pela não disponibilização da verba. 
Acredito que desde quando o mundo é mundo, um determinado empreendimento é 



criado para gerar lucro e não prejuízo. Qualquer rede de hotel que exista, desde os mais 
simples até os mais sofisticados, estão gerando lucro. Não existe nenhum tipo de 
prejuízo, mas o Hotel Fazenda, onde atualmente já possui instalado tudo o que se faz 
necessário para atender os hóspedes, continua gerando prejuízo. Acredito que é pela má 
administração. Acredito que muitos funcionários do hotel estão descontes com essa 
situação. Muitos deles nos procuram para dizer que muitas notas fiscais sofrem 
alterações, o dinheiro de alguns eventos somente é recebido pela metade, dentre vários 
outros fatores. Depois de uma ameaça que fizeram em colocar esse fato na imprensa, 
logo após três dias o restante do dinheiro apareceu. Como que uma empresa pública 
funciona quase igual a casa da mãe Joana? Não pode acontecer esse tipo de coisa, pois é 
dinheiro público que está envolvido. Os funcionários na têm culpa de uma má 
administração. O Hotel Fazenda Esperança deve conter pessoas competentes para 
administrá-lo. O dinheiro público não deve ser jogado no ralo. Os funcionários que 
trabalharam no Hotel Fazenda possuem seus direitos. Eles não podem ser esquecidos. 
Sabemos que o Hotel Fazenda possui pais de família trabalhando. Há pessoas que 
necessitam o acerto de contas. Estamos aguardando que seja enviado à esta Casa um 
projeto discriminando as verbas rescisórias dos funcionários, pois desse modo 
votaremos a favor. O funcionário não tem culpa de uma coisa que sempre esteve errada. 
Acredito que o funcionário não deve ser prejudicado. Então, se enviarem um projeto de 
lei à esta Casa discriminando as verbas rescisórias de cada funcionário, com certeza 
aprovaremos essa situação. O funcionário não deve sofrer nenhum tipo de prejuízo. Se a 
má administração existe, o funcionário não tem culpa. O Hotel Fazenda deveria possuir 
um administrador, pois o mesmo não pode ficar ao Deus dará. Inúmeras coisas 
aconteciam no Hotel Fazenda. Não podemos fiscalizar, mas ficamos sabendo dos fatos. 
Há muitas denúncias de vários funcionários insatisfeitos com a situação. Acredito que 
não votamos para o Hotel Fazenda fechar suas portas. Obrigado pela atenção de todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, público 
presente, imprensa. Graças a Deus vocês estão presentes nesta Casa para ouvir, pois até 
o presente momento foram à tribuna para falar somente três vereadores da oposição. 
Estão dizendo que Itapira está largada e muito mato está tomando conta de nosso 
município. Graças a Deus daqui dois anos a administração Toninho Bellini chegará ao 
fim e quem sabe os vereadores Cleber Borges ou Carlinhos Sartori serão os futuros 
prefeitos de nosso município. Os vereadores são de competência ímpar, pois os mesmos 
são os reis da cocada preta. Vocês ouviram e não sou eu que vou falar. Infelizmente, por 
uma coincidência do acaso, quando estava falando na tribuna na semana passada a 
Rádio Clube saiu do ar. Todos vieram me questionar porque eu não vim à esta tribuna 
para falar. Na verdade falei durante dez minutos, mas quando estava usando a minha 
palavra a Rádio Clube não estava no ar. Então, na data de hoje vou repetir o que falei. O 
vereador Carlinhos disse que estão roubando o dinheiro do hotel e que uma determinada 
funcionária estava nadando na piscina. Todos vocês são culpados por todos esse fatores. 
Quando alugamos uma determinada casa, devemos saber quem é o ex-dono da referida 
casa. Citaram os prejuízos de vários anos do Hotel Fazenda. A partir desse momento o 
vereador Cleber Borges diz que no ano de 2.005 o hotel gerou cerca de R$ 5.000.000,00 
de prejuízo na administração Toninho Bellini. Realmente obtivemos esse prejuízo, mas 
o Toninho Bellini não podia fechar as portas do Hotel Fazenda. Há uma CPI que pegará 
várias pessoas de calça curta. O contador, Sr. Ari Santa Lucia, recebia cerca de R$ 
7.000,00 por mês. As pessoas têm medo de vir à esta tribuna para falar. Então, já disse e 



vou repetir que o responsável em construir o referido Hotel Fazenda chama-se Barros 
Munhoz. Em relação à minha idéia, acredito que os nobres vereadores não chegaram a 
escutar, mas a mesma percorreu os quatro cantos de nosso município. A minha idéia 
seria que as portas do Hotel Fazenda deveriam ser fechadas somente no dia 31 de 
dezembro. Desse modo todos os funcionários do hotel possuiriam tempo de procurar 
outro emprego. A Prefeitura Municipal também teria tempo para acudir os funcionários 
de uma forma diferente. As portas do Hotel Fazenda deveriam ser fechadas em mais ou 
menos dias. Nesse momento ninguém foi contra absolutamente nada, ou seja, todos os 
integrantes da oposição são “santinhos”. Todos os integrantes da oposição, nesse 
momento, possuem uma aura em cima da cabeça. Estão dizendo que não votaram nada. 
O único caso do Brasil que aconteceu foi a retomada do S.A.A.E. para o nosso 
município. Todas as escolas estão com computadores. Somente falta a escola localizada 
no bairro da Ponte Nova para tornar-se 100% das escolas em tempo integral. É 
disponibilizado uniformes e merenda escolar de qualidade para todas as crianças. 
Criticaram os ônibus da empresa Itajaí, mas atualmente há 10 ônibus em nosso 
município que disponibilizam entrada para os deficientes físicos. Ninguém fala nada em 
relação à isso, ou seja, sobem à esta tribuna somente para detonar a administração. Há 
matos em vários terrenos? Sim, mas a Prefeitura Municipal não pode roçar por conta 
própria. Se eu entrar em algum terreno de vocês portando um facão ou coisa parecida e 
vocês chamarem a polícia, conseqüentemente serei preso por invasão de propriedade 
particular. A Prefeitura Municipal não pode chegar roçando os matos. A Prefeitura 
Municipal se encarrega em intimar, através de uma carta, as pessoas responsáveis. 
Algumas pessoas são multadas várias vezes... Aparte concedido à Vereadora Sra. Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos: Na verdade os vereadores integrantes da oposição 
fizeram uma cortina de fumaça. Não devemos cair nessa conversa. Os senhores estavam 
presentes nesse recinto. Os senhores Carlos Sartori, Mauro Moreno, Toninho Orcini, 
Décio da Rocha Carvalho e Cleber Borges colocaram os senhores no meio da rua. Eles 
pensam que vocês são tontos? Vocês não são tontos. Vocês estavam presentes nesta 
Casa e constataram quer além de colocarem vocês no olho da rua, estão querendo nos 
passar um diploma de otários ou burros acreditando que vocês não entenderam o que 
aconteceu. Realmente vocês entenderam o que aconteceu. Você sabe por que a Rádio 
Clube saiu do ar, Mino? Porque, outrora, o Munhoz disponibilizou R$ 200.000,00 para 
eles. Com isso eles devem pagar de alguma forma. Sabem como eles pagarão isso? 
Quando tivermos a palavra, eles cortarão o sinal. É realmente isso o que está 
acontecendo. O pessoal está vendo o que está acontecendo na Educação e tudo mais. 
Eles deveriam falar a verdade em relação ao Hotel Fazenda. Na verdade eles estão 
querendo fazer uma cortina de fumaça... Continuando o orador: Gostaria de dizer para 
todos que o prejuízo esteve presente desde a fundação do Hotel Fazenda. Isso é uma 
aberração. Discutimos muitas vezes e não conseguimos fazer outro tipo de coisa em 
relação à situação do Hotel Fazenda. A CPI está correndo sobre segredo de justiça. A 
CPI foi implantada há cerca de 3 anos e futuramente muitos fatos virão à tona. Então, 
gostaria de dizer que não estou nessa Casa para defender o prefeito e sim dizer que a 
situação do Hotel Fazenda poderia ser finalizada de uma forma diferente. Foi uma idéia 
que eu trouxe e não estou nesta Casa para ser, de forma alguma, bonzinho. Sugeri que a 
situação fosse feita de forma diferente, ou seja, vocês teriam tempo suficiente para 
procurar outro emprego. O vereador Décio disse que houve uma economia de R$ 
1.000.000,00. Na verdade economizamos muito mais de R$ 1.000.000,00, mas a verba 
deve ser remanejada. Na sessão passada disse que os direitos de todos os funcionários 



somados resultariam em cerca de R$ 500.000,00, mas acredito que esse valor possa ser 
ultrapassado. Vocês devem correr atrás dos seus direitos. A Prefeitura Municipal pagará 
todas as reivindicações, pois o prefeito autorizou. Será enviado à esta Casa um projeto 
para se extinguir a EMUHI. Desse modo teremos vantagens para pagar todos os 
funcionários do Hotel Fazenda. Vocês devem acompanhar esse processo com unhas e 
dentes, porque tenho certeza que alguns vereadores elaborarão emendas no projeto e 
com isso alegarão outro tipo de conversa. Então, graças a Deus esse assunto chegará ao 
fim. Espero que não continuem jogando a culpa em outras pessoas. Saiu uma conversa 
nas ruas em relação ao prefeito Toninho Bellini. Falaram que tudo o que o Munhoz já 
fez, o prefeito Toninho Bellini se encarrega de fechar. Na verdade tudo o que o Munhoz 
fez, ainda continua nos dias atuais. Tudo o que o Munhoz fez e não obteve sucesso deve 
parar. Se meu irmão deixar alguma coisa que não foi bem feita, também deve ser 
desfeito. Até o presente momento não existe absolutamente nada que não foi desfeito. 
Comentam muitas mentiras e tentam denegrir a imagem do prefeito, mas o que dizem 
não é verdade em relação ao que realmente está acontecendo em nosso município. 
Todos devem andar por Itapira inteira para constatar como realmente estão a coisas. 
Muitas pessoas somente sabem criticar. Há alguns dias fizeram críticas referente à Festa 
de Maio. Estou com 48 anos e vou à festa desde meus 3 anos de idade. Não foi o 
Totonho ou o prefeito Toninho Bellini que inventaram a festa. O mundo cresceu, 
evoluiu e conseqüentemente aumentou o espaço. O padre quer que continue a festa, pois 
é um meio de arrecadação. Então, as pessoas devem falar somente a verdade. Em 
relação ao caso da EMUHI, acredito que o desfecho poderia ser diferente, mas não foi. 
Os funcionários do Hotel Fazenda foram prejudicados. Os responsáveis em votar contra 
a subvenção são os vereadores integrantes da oposição. Então, não adianta falar que 
determinado pessoal desviava dinheiro. Quando falo à respeito de alguém, digo o nome. 
O senhor Ari Santa Lúcia, quando fui presidente da CPI, ganhava cerca de R$ 7.000,00 
por mês para fazer a contabilidade, sendo que seu filho também ganhava cerca de R$ 
3.500,00. Está no papel e comprovado. Perguntem se alguém pegou o prefeito nadando 
no Hotel Fazenda ou se minha família foi algum dia no Hotel Fazenda. Nunca 
aconteceu isso. Fui almoçar duas vezes no Hotel Fazenda, pois nesse dia havia uma 
convenção onde todos os vereadores estavam presentes. Boa noite e muito obrigado.” 
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 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Ofício s/nº.- Licença sem remuneração para assumir cargo 
na Administração Pública Municipal, nos termos da LOMI. Autoria. Manoel de Alvário 
Marques Filho DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, 
encontrando-se presente no recinto da Câmara Municipal, o suplente de vereador 
MARIO DA FONSECA, o senhor Vice-Presidente em Exercício convida-o a assumir a 
vaga verificada. Não havendo mais ofícios passamos aos Requerimentos de Licença: 2º) 
REQUERIMENTO Nº. 0085/2010.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara 
Municipal, o suplente de vereador HUMBERTO CARLOS BARISON, o senhor 
Vice-Presidente em Exercício convida-o a assumir a vaga verificada. 3º) Em discussão e 
votação a Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2.010. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. Isto 
feito, o Sr. Vice-Presidente em Exercício solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a 
leitura das matérias constante do Expediente. 4º) Projeto de Lei nº. 0065/2010.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Revoga as Leis 4.256/08 e 4.300/08. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Projeto de Lei nº. 0066/2010.- 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$ 230.000,00. 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 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Projeto de Lei nº. 0067/2010.- 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$ 1.238.500,00. 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 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Projeto de Lei nº. 0068/2010.- 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) 
Projeto de Lei nº. 0069/2010.- 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 9º) Projeto de Lei nº. 0070/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Executivo 
Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado e 
São Paulo - DER/SP. 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 04 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº. 
78/2010.- Ao Projeto de Lei nº 38/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 
03/05/2010. 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 38/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre a utilização das praças 
públicas desportivas que tenham modalidades supervisionadas por professores atrelados 
à Secretaria de Esporte e Lazer para fazer publicidade através de placas, banners, 
outdoors e outros meios que facilitam a publicidade", acordaram por apresentar uma 
Emenda Aditiva para assegurar a prestação de contas dos recursos auferidos com as 
propagandas, nos seguintes termos: EMENDA ADITIVA Nº 01/2010 AO PROJETO 



DE LEI Nº 38/2010. Acrescenta-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 38/2010 que 
"Dispõe sobre a utilização das praças públicas desportivas que tenham modalidades 
supervisionadas por professores atrelados à Secretaria de Esporte e Lazer para fazer 
publicidade através de placas, banners, outdoors e outros meios que facilitam a 
publicidade". Art. 1º - Acrescenta-se Parágrafos 1º e 2º ao Artigo 1º do Projeto de Lei nº 
38/2010, com a seguinte redação: § 1º - O Professor responsável por cada 
modalidade de esporte deverá prestar contas mensalmente, ao Departamento de 
Esporte e Laser, através de relatório circunstanciado, fazendo constar o contrato 
ou recibos dos valores arrecadados com a publicidade. § 2º - O Departamento de 
Esporte e Laser deverá encaminhar ao Poder Legislativo a cada 6 (seis) meses, o 
Balanço Semestral constando os valores arrecadados e a demonstração da efetiva 
aplicação das verbas em cada modalidade de esporte. 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 Rejeita menos 4 votos dos vereadores 
Mario da Fonseca, Luis Hermínio Nicolai, Humberto Carlos Barison e da vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, para a presente matéria ser encaminhada à Ordem 
do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 11º) PARECER nº. 79/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 56/2010. RELATOR: Antonio Orcini. DATA: 03/05/2010. 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 056/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, 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", 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 ser 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 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) PARECER nº. 80/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 57/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 03/05/2010. 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 057/2010, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo, que "Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 3.563/03", são de parecer 
favorável, uma vez que a matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, por apresentar uma 
Emenda Supressiva, atendendo reivindicação dos diretores da empresa, nos seguintes 
termos: EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2010. Suprime dispositivo do Projeto de Lei 
"sub studio". Art. 1º - Fica suprimido o Artigo 3º do Projeto de Lei nº 57/2010, 
passando o atual Art. 4º a constar como Art. 3º. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 
critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Antonio Orcini requer e a Casa aprova por 5 votos à 4, para a presente matéria ser 
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 04 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 13º) PARECER nº. 81/2010.- 



Ao Projeto de Lei nº 58/2010. RELATOR: Luis Henrique Ferrarini. DATA: 
03/05/2010. 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 058/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Município a desafetar e a ceder 
área ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Itapira", 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 ser 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 04 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 14º) 
PARECER nº. 82/2010.- Ao Projeto de Lei nº 59/2010. RELATOR: Antonio Orcini. 
DATA: 03/05/2010 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 059/2010, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo despender 
valor para premiação do IV Festival de Dança", são de parecer favorável, uma vez que a 
matéria não apresenta óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine 
a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 15º) PARECER nº. 83/2010.- Ao Projeto de Lei nº 60/2010. RELATOR: 
Cleber Borges. DATA: 03/05/2010. 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 060/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", 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 ser 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
PARECER nº. 84/2010.- Ao Projeto de Lei nº 61/2010. RELATOR: Carlos Alberto 
Sartori. DATA: 03/05/2010 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 
061/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a concessão de ajuda 
de custo para a Festa de São José Operário", 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. Sala das Comissões Vereador "Pedro Lopes", em 03 de maio de 2010. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca requer e a Casa aprova por unanimidade, para 
a presente matéria ser 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) 
PARECER nº. 85/2010.- Ao Projeto de Lei nº 64/2010. RELATOR: Luis Henrique 
Ferrarini. DATA: 03/05/2010. 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 064/2010, 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", 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 ser encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim 
de ser discutida e votada. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Vocês acabaram de pedir uma semana para analisar o 
projeto. Nós não podemos pedir? Vocês podem elaborar uma emenda goela abaixo? 
Lamento que vossa excelência, como presidente, não sabe que não pode comentar o 
projeto enquanto o mesmo não estiver na Ordem do Dia.” A seguir, o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI  diz o seguinte: “O senhor sabia tanto que ficou 
devendo R$ 25.000,00 para o INSS em relação à esta Casa.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Então, roubei os R$ 
25.000,00? Vocês são os reis da cocada branca, como já disse. Se deixei de pagar, não 
foi minha pessoa que errou. Muito obrigado.” DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de maio de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0081/2010.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Aurélio Cavalaro. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 19º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Irene da Silva Cândido. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 20º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 0083/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos Rodrigues. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento . Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0085/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antônio Carlos 
Viola. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0086/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Aparecido Martins. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Correia Bueno. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 



DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0088/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0089/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vitória Luppi Ribeiro.. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0090/2010.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Iracema Pereira Machado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 28º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Anna Custódio de Oliveira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 29º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0092/2010.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Pereira. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 30º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2010.- Voto 
de pesar pelo falecimento Professor Fábio Wendel Celestino da Silva. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio 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. 31º) Requerimento nº. 0081/2010.- Congratulação 
com os participantes e organizadores do Motor Rock pelo brilhante evento realizado em 
nossa cidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Antônio Moreno; Carlos Alberto 
Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 32º) Requerimento nº. 0083/2010.- 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 sobre a 
quantia de servidores públicos municipais afastados por licença saúde. Autoria. Cleber 
Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 33º) Requerimento nº. 0084/2010.- 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, encaminhamento do Sr. Prefeito 
Municipal à esta Casa, de cópias fieis dos contratos celebrados pelo SAAE, quantidade 
de funcionários da autarquia, além de cópias fieis dos contratos de empresas 
terceirizadas prestadoras de serviços, como as responsáveis pelo transporte público, 
merenda e coleta de lixo. Autoria. Cleber Borges. 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 04 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 34º) 



Indicação nº. 00171/2010.- Sugere recuperação e nova pintura da sinalização de solo 
em toda a extensão da Avenida dos Italianos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 35º) Indicação nº. 00172/2010.- Sugere construção de rotatória no 
cruzamento entre a Avenida Brasil e rua João Galizoni no bairro dos Prados. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, a Vereadora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 36º) Indicação nº. 
00173/2010.- Solicita ao Sr. prefeito determinar ao Departamento de Trânsito da cidade 
que aplique sinalização refletiva em placas e cavaletes usados para impedir o trânsito. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o Vereador Mario da Fonseca 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 00174/2010.- Sugere 
limpeza imediata no córrego que corta o Centro de Esportes e Lazer Hideraldo Luiz 
Bellini, devido ao acúmulo de sujeira e mau cheiro no local. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 38º) Indicação nº. 00175/2010.- Indica ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor de Zoonose tomar medidas para coibir a presença de gatos no cemitério municipal 
da Saudade. 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 04 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 39º) 
Indicação nº. 00176/2010.- Sugere execução de obras de reurbanização na Praça da 
Árvore. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 40º) Indicação nº. 00177/2010.- Sugere 
execução de limpeza no córrego que corta o bairro Nosso Teto Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 41º) Indicação nº. 00178/2010.- Sugere a construção de uma Capela no 
cemitério municipal da Paz. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Indicação nº. 
00179/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine à Secretaria Municipal de Educação 
e oficie a secretaria Estadual de Educação visando a criação de salas especiais para 
abrigar alunos portadores de deficiência intelectual. 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. 43º) Indicação nº. 00180/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar junto aos departamentos competentes uma campanha de arrecadação de 
medicamentos vencidos e embalagem dos mesmos. 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori 
- Vice-Presidente em Exercício. 44º) Indicação nº. 00181/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar parceria junto a ACEI com objetivo de implantar uma feira de artesanato e 
produtos no Parque Juca Mulato aos finais de Semana. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 45º) Indicação nº. 00182/2010.- Sugere troca das lâmpadas queimadas da 
praça Felicidade, no bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Indicação nº. 
00183/2010.- Sugere implantação de Laboratório de Informática na EMEF "Joaquim 
Vieira" em Eleutério e na Escola Municipal do bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 47º) Indicação nº. 00184/2010.- Sugere instalação de dispositivo que 
discipline a travessia de pedestre no semáforo da esquina da avenida Rio Branco com a 
rua Rui Barbosa denominado de 'semáforo inteligente'. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 48º) 
Indicação nº. 00185/2010.- Indica ao Sr. Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras 
para cobertura e instalação de assentos no pontos de ônibus situado em frente ao 
supermercado Cubatão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 49º) Indicação nº. 00186/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que oficie a Viação Itajaí para que se restabeleça antigo itinerário 
na Avenida Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. - Ofícios: 50º) CÂMARA DOS 
DEPUTADOS.- Recursos do Orçamento da União pagos ao Município de janeiro à 
Março de 2.010 no valor de R$ 3.805.462,13. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 476686, 489091/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$ 20.019,26. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 52º) Associação Paulista de Municípios - Ofício 137/2.010.- Agradece os 
vereadores pela congratulação na realização do 54º Congresso Estadual de Municípios. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 53º) Câmara Municipal de São 
Paulo.- Convite para palestra sobre os Símbolos de nosso Estado e Município no dia no 
dia 05 de maio. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 54º) Ofício 
CONDECA/SP Nº 387/2.010.- Convite para o IV Encontro Lúdico Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (DCA), com o tema "20 anos do ECA e o 
Protagonismo Infanto-Juvenil: Um OUTRO MUNDO É POSSÍVEL.", a realizar-se no 
dia 10,11 e 12 de setembro de 2.010. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 



Exercício. 55º) Família de Sebastião Riboldi Guerreiro.- Agradece os senhores 
vereadores referente aos pesares enviados pelo falecimento do saudoso Sebastião 
Riboldi guerreiro. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 
maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 56º) Câmara 
Municipal de Mogi Guaçu- Convite para a Cerimônia de entrega de Título de Cidadã 
Guaçuana à Doutora Judite de Oliveira no dia 07 de maio de 2.010. DESPACHO: 
CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto 
Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 57º) Câmara Municipal de Araraquara.- 
Requerimento da edilidade do município de Araraquara solicitando o direito do voto 
dos policiais civis e militares. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 58º) 
Câmara Municipal de Marília. - Requerimento da edilidade do município de Marília 
solicitando Moção de Repúdio às desastrosas declarações do deputado federal Abelardo 
Camarinha. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 59º) Ofício 
CONDECA/SO Nº 442/2.010.- Convoca os interessados para participar da Assembléia 
de Prestação de Contas no dia 12 de maio.DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 60º) Banda Lira Itapirense.- Relatório Anual de Atividades REF: 2.009. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Todavia o projeto havia sido votado para a Ordem do Dia. Então, estou requerendo que 
seja lido os pareceres, pois os mesmos podem ser lidos na Ordem do Dia.” A seguir, o 
Assessor Jurídico, Sr. ELIAS ORCINI , diz o seguinte: “Ele pede para vir à Ordem do 
Dia, mas ele adiantou o requerimento de sua autoria pedindo que as comissões exarem o 
parecer e que o mesmo seja encaminhado à Ordem do Dia. Todas as matérias devem ser 
dadas ao conhecimento no Pequeno Expediente. O que deve acontecer, pelo fato do 
horário, é que o líder deverá pedir a suspensão da sessão naquele momento para exarar o 
parecer. Logo após o parecer deverá ser lido naquele momento. Se caso atrasar as 
matérias, somente atrasará as indicações e requerimentos.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Então, gostaria de pedir a suspensão dos trabalhos e verificar esse fato no Regimento 
Interno dessa Casa.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
ANTONIO ORCINI:  “Como a nobre vereadora fez uma grande besteira do tamanho 
do mundo, gostaria de dizer que os integrantes da bancada da oposição não criará 
nenhum problema. Simplesmente vamos continuar a discutir todos os projetos e 
somente no final iremos fazer um acordo para votar o referido projeto. Antes disso 
vamos votar o presente projeto que já está em discussão. Muito obrigado.” A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra à Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Primeiramente gostaria de dizer que não sou nenhuma besta para 
fazer besteira. Se os senhores acreditam que fiz besteira, vocês devem suspender a 
sessão e pegar o Regimento Interno.” Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício suspende a Sessão por 5 minutos a fim de que as 
comissões exarem parecer dos projetos solicitados. (SUSPENSA). 61º) PARECER 
nº.86/2010.- Ao Projeto de Lei nº 66/2010. RELATOR: Cleber Borges. DATA: 
04/05/2010. 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 066/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 230.000,00", 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, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício, acatando o requerimento verbal do vereador Sr. 
Mario da Fonseca, acolhido pelo plenário, despacha a matéria à Ordem do Dia de hoje. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 
de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, 
pela ordem, a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos solicita ao Sr. 
Vice-Presidente para que, obedecendo o Regimento Interno da Câmara, dê por 
encerrado o Expediente em virtude de o tempo regimental estar esgotado, passando à 
Ordem do Dia. A seguir, o Sr. Vice-Presidente suspende os trabalhos por 10 minutos 
para a organização da pauta da ordem do Dia (SUSPENSA)... 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 Lei nº 00101/2006.- 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. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM 
VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0056/2010.- 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio ou parceria para dar integral 
cumprimento à Lei nº 4.469, de 20 de julho de 2009. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em 
Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 56/2010. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos questiona a presidência sobre a colocação dos projetos 
de lei 67 e 70/2.010, uma vez que o vereador Mario da Fonseca requereu para que os 
mesmos fossem encaminhados às comissões e posteriormente à Ordem do Dia. 
Portanto, os mesmos deveriam constar nessa ordem. Momento em que o 
Vice-Presidente em Exercício solicita intervenção da Assessoria Jurídica sobre o fato. A 
seguir, o Assessor Jurídico salienta que toda a matéria obrigatoriamente tem que ser lida 
no Expediente para ciência da Câmara e assim ser encaminhado à Ordem do Dia como é 
o caso, uma vez que o parecer não foi lido durante o Expediente. A seguir, pela ordem, 
o vereador Antonio Orcini salienta que para reparar a besteira que a vereadora fez no 
expediente, findo o processo de votação dos projetos em pauta, propõe um acordo de 
bancadas para que os pareceres referentes aos projetos 67 e 70/2.010 sejam lidos e 
assim possam ser discutidos e votados durante a presente sessão. Isso feito, o senhor 
Vice-Presidente em Exercício continua com a discussão das matérias em pauta. 3º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0057/2010.- Altera os artigos 1º e 3º da Lei nº 
3.563/03. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, nobres vereadores, servidores desta 



Casa, público presente, representantes da imprensa escrita e falada, boa noite. 
Simplesmente à título de explicar o projeto, gostaria de dizer que é um projeto de 
autoria do prefeito municipal regularizando uma doação com encargos à Transportadora 
Itapirense Bertini e outra empresa chamada Truck. Já existia uma lei do ano de 2.003 
fazendo essa mesma doação com encargos. No entanto, o projeto está incluindo essa 
outra empresa, do mesmo grupo, que será criada junto ao local. Desse modo os encargos 
serão criados. O artigo 3º que está sendo suprimido também cria os encargos para essa 
nova empresa. No entanto, como na lei original os referidos encargos já existem, não há 
necessidade de citá-los novamente. Por esse motivo a referida emenda supressiva, 
referente aos encargos para a nova empresa, está sendo criada, uma vez que ela está 
sendo incluída no artigo 1º. O proprietário esteve presente na reunião das comissões, 
conforme relatou os vereadores Cleber e Carlinhos, e disse que todos os referidos 
encargos já são cumpridos pelas empresas e que não há necessidade de colocá-los 
novamente, uma vez que os mesmos já são cumpridos, até mais do que se exige através 
da lei. O encargo não está sendo suprimido, porque a lei continuará com os referidos 
encargos. Simplesmente foi suprimido o encargo do projeto, uma vez que a presente lei 
possui. Seria somente isso que gostaria de explicar. Muito obrigado e boa noite à 
todos.” Não havendo mais nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 57/2010. 
Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em 
única votação a Emenda Supressiva 01/2010. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE  O 
PROJETO DE LEI E A EMENDA SUPRESSIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 4º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 0058/2010.- Autoriza o Município a desafetar e 
a ceder área ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Itapira. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
58/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0060/2010.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 60/2010. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0061/2010.- 
Autoriza a concessão de ajuda de custo para a Festa de São José Operário. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 61/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0064/2010.- 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. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
64/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0066/2010.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
230.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 66/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. A seguir, 
pela ordem, o vereador Antonio Orcini, como salientou anteriormente, propõe um 
acordo com seus Pares para que o parecer 87 e 88/2.010 sejam lidos para posterior 
votação dos projetos que aludem. A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício, 
acatando o acordo entre os pares, passa a leitura dos pareceres. 9º) PARECER nº. 
87/2010.- Ao Projeto de Lei nº 67/2010. RELATOR: Carlos Alberto Sartori. DATA: 
04/05/2010 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 067/2010, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito suplementar 
no valor de R$ 1.238.500,00", 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 10º) PARECER nº. 88/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
70/2010. RELATOR: Toninho Orcini. DATA: 04/05/2010. 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 70/2010, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado e São Paulo - DER/SP", 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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0067/2010.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.238.500,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
67/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 
2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 12º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0070/2010.- Autoriza o Executivo Municipal a firmar 
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado e São Paulo - 



DER/SP. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto 
de Lei nº 70/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
ANTONIO ORCINI:  “Somente gostaria de dizer que havia 12 projetos nesta Casa. 
Então, não é verdade quando dizem que estamos atrapalhando a administração. 
Votamos nove projetos e somente um ficou para semana que vem à pedido do nobre 
vereador Cleber Borges. Um projeto ficou à pedido do líder do prefeito e outro ficou à 
pedido de vista da nobre vereadora Sônia, mas o referido projeto é de autoria da nobre 
vereadora. Gostaria de chamar a atenção de todos em relação à isso, pois o que é bom 
para o município, com certeza votaremos favoráveis. Muito obrigado.” DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 13º) 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. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº 77/2010. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 14º) 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. Não havendo nenhum Vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única 
votação o Requerimento nº 78/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 15º) 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. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Requerimento nº 
80/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0084/2010.- 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, encaminhamento do Sr. Prefeito Municipal à esta Casa, de cópias fieis 
dos contratos celebrados pelo SAAE, quantidade de funcionários da autarquia, além de 
cópias fieis dos contratos de empresas terceirizadas prestadoras de serviços, como as 
responsáveis pelo transporte público, merenda e coleta de lixo. Autoria: Cleber Borges. 
DESPACHO: COM VISTAS À VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 17º) Em única discussão a Indicação nº 
00154/2010.- Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Mauro Antonio Moreno 
requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 20 dias. 
DESPACHO: ADIADO POR 20 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 



de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 18º) 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, o vereador Sr. 
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 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 19º) 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 20º) 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 21º) 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: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos 
Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 22º) 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: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 23º) Em única discussão a Indicação nº 00171/2010.- Sugere recuperação e 
nova pintura da sinalização de solo em toda a extensão da Avenida dos Italianos. 
Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MARIO DA FONSECA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) 
Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Em única discussão a 
Indicação nº 00172/2010.- Sugere construção de rotatória no cruzamento entre a 
Avenida Brasil e rua João Galizoni no bairro dos Prados. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. 
a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 25º) Em única discussão a 
Indicação nº 00173/2010.- Solicita ao Sr. prefeito determinar ao Departamento de 
Trânsito da cidade que aplique sinalização refletiva em placas e cavaletes usados para 
impedir o trânsito. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MARIO DA FONSECA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em Exercício. 26º) Em única 
discussão a Indicação nº 00175/2010.- Indica ao Sr. Prefeito que determine ao setor de 
Zoonose tomar medidas para coibir a presença de gatos no cemitério municipal da 
Saudade. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - Vice-Presidente em 
Exercício. 27º) Em única discussão a Indicação nº 00179/2010.- Sugere ao Sr. Prefeito 
que determine à Secretaria Municipal de Educação e oficie a secretaria Estadual de 
Educação visando a criação de salas especiais para abrigar alunos portadores de 



deficiência intelectual. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio de 2010. a) Carlos Alberto Sartori - 
Vice-Presidente em Exercício. 28º) Em única discussão a Indicação nº 00180/2010.- 
Sugere ao Sr. Prefeito realizar junto aos departamentos competentes uma campanha de 
arrecadação de medicamentos vencidos e embalagem dos mesmos. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de maio 
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. 
 
 


