
ATA DA 9ª Sessão Extraordinária, realizada aos 19 de dezembro de 2014. Presidente: 

CARLOS ALBERTO SARTORI; 1º Secretário: MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 

2º Secretário: JULIANO FELICIANO. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 

Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, JULIANO FELICIANO, 

LUIZ ANTONIO MACHADO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

ao Sr. Vereador JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA para que da tribuna proceda 

a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. Passamos ao 

Ato do Presidente. 1º) Ato do Presidente 0013/2014.- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais 

Ato do Presidente passamos ao Ofício. 2º) Prefeitura Municipal de Itapira; Ofício SG-

DAO nº 467/2014: DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. Não havendo mais Ofício, o Sr. 

Presidente faz a leitura do Parecer. 3º) PARECER nº. 177/2014.- Ao RAZÕES DE 

VETO AO AUTÓGRAFO 177/2014 ao Projeto de Lei nº 99/2014. As Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, 

Esporte e Lazer, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 

subscrevem, instadas que foram a exarar parecer às RAZÕES DE VETO AO 

AUTÓGRAFO 177/2014 ao Projeto de Lei nº 99/2014 , de autoria dos Vereadores Carlos 

Alberto Sartori, Marcos Paulo da Silva e Maurício Cassimiro de Lima que "Excepciona 

desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona", após acurados 

estudos aos dispositivos vetados pelo Chefe do Poder Executivo, acordaram pelo 

acolhimento do Veto Parcial, eis que procedem os vícios apontados, pois tratam-se de erros 

nos códigos dos imóveis e na denominação das vias públicas. Esclarecem no entanto, que 

após o recesso parlamentar, durante o exercício de 2015, o Projeto de Lei que dispõe sobre 

desdobros de desmembramentos de lotes poderá ser apresentado novamente corrigindo as 

falhas dos dispositivos vetados. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 

Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Marcos Paulo da Silva 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 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori - 

Presidente. Esgotadas as matérias constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de 

imediato à Ordem do Dia. Reiniciada a Sessão, após verificação de "quórum", o Sr. 

Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única 

discussão o Veto Parcial ao Autógrafo nº 117/2014, ao Projeto de lei nº 99/2014, que 

Excepciona desdobros e desmembramentos em condições e prazos que menciona. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 

votação o Veto Parcial ao Autógrafo nº 117/2014, ao Projeto de Lei nº 99/2014. Aprovado 



por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Analisando os vetos que estão sendo encaminhados a esta Casa de Leis, senhor 

presidente, gostaria de deixar registrado, até mesmo para o futuro presidente, para que não 

seja mais permitida a entrega dos documentos sem a ciência dos nobres vereadores. É uma 

forma de evitar maiores transtornos. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Dezembro 

de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 

nº 00112/2014.- Denomina loteamento urbano no bairro dos Prados e suas vias públicas. 

Autoria: Bancada da Situação. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 112/2014. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador 

Maurício Cassimiro de Lima requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 

processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 

senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca 

em segunda votação o Projeto de Lei nº 112/2014. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) 

Carlos Alberto Sartori – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00424/2014.- Requer do Sr. Prefeito, informações quanto a falta de medicamentos na rede 

pública municipal de saúde. Autoria: Rafael Donizete Lopes. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa tarde a todos. Estive conversando com 

o presidente e posso dizer que sabemos da falta de medicamentos. É um medicamento 

muito caro, pois o preço está em torno de R$ 75,00. Esse medicamento é fornecido pela 

municipalidade. Muitas pessoas estão reclamando da falta de medicamentos. Peço o voto 

favorável de todos os senhores vereadores. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa tarde a todos. Somente gostaria de 

lembrar que a falta de medicamentos sempre existiu. É impossível custearmos 100% deles. 

O pessoal gosta muito de atirar pedras. É muito fácil atirar pedras. Difícil é fazer. Quero 

lembrar que possuímos muitos medicamentos presentes nos postos de saúde. Algum 

medicamento sempre falta, mas cabe ressaltar que a falta não é maioria. Trabalho na rede 

básica há 30 anos e nunca vi uma gama tão variada de medicamentos como nos dias atuais. 

Não vi ninguém vir a esta tribuna para elogiar essa situação. Desde o princípio vi que era 

uma meta um pouco suicida, pois é impossível fornecer 100% dos medicamentos gratuitos 

para a população. O próprio colega falou a respeito do preço do medicamento. É um preço 

muito alto para um enorme consumo. A população deve analisar o que é fornecido. Peço 

desculpas pela falta de alguns medicamentos. Obrigado.” Não havendo mais nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 

Requerimento nº. 424/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto 

da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Em relação a essas informações, gostaria 

de dizer que as palavras do Dr. Pedro como autoridade médica me surpreenderam. 

Podemos melhorar ainda mais, Dr. Pedro. Faltam alguns medicamentos essenciais para as 

gestantes, hipertensos e diabéticos. Inclusive, há falta desses medicamentos no Hospital 

Municipal. Não estamos jogando pedra. Estamos colaborando com a administração 



oferecendo aquilo que está deixando de ser ofertado. Congratulamos com a administração 

em relação aquilo que está sendo ofertado, mas aquilo que não está sendo ofertado também 

deve ser lembrado. São medicamentos essenciais para a população. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Mantenho a minha 

postura. Somente gostaria de lembrar que alguns colegas tratam o nosso país como se fosse 

um país de primeiro mundo. Esse país não é de primeiro mundo. Temos que aceitar essa 

triste realidade. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA: “Dr. Pedro, vejo que medicamentos infantis também estão em falta. Gases e 

esparadrapos também estão faltando. Essa administração está deixando muito a desejar. 

Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Acompanho aquilo que o Dr. Pedro disse. Alguns problemas pontuais existem, 

principalmente em relação ao término dos contratos. Fui buscar algumas informações junto 

a Secretária de Saúde e a mesma me informou que existem muitas empresas que estão 

chegando ao final de seus contratos. A maior parte de vocês deve conhecer que existem 

processos de licitações para a compra de medicamentos. Muitas vezes ocorre uma 

interrupção desse processo. A Secretária da Saúde está buscando meios para suprir essas 

necessidades. A maior parte dos medicamentos não está faltando dentro da rede. Temos 

problemas, mas temos muitas virtudes em relação ao trabalho exercido dentro da pasta da 

Saúde. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA 

SILVA: “Não estamos jogando pedra. Devemos correr atrás dos benefícios, assim como 

das informações. Fico triste devido a rejeição da matéria. É o único papel que o vereador 

pode fazer. Escutei alguns comentários relacionados aos medicamentos. Eles não estão 

sendo disponibilizados porque o pagamento direcionado aos fornecedores não foi efetuado. 

Por esse motivo elaborei o respectivo requerimento, ou seja, para sanar algumas dúvidas. 

Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de 

Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 4º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00425/2014.- Oficiar a Prefeitura Municipal, através do departamento 

competente, solicitando cópia do último cadastramento de lotes/túmulos nos cemitérios 

municipais da Saudade e da Paz. Autoria: Rafael Donizete Lopes. Não havendo mais 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação 

o Requerimento nº. 425/2014. Rejeitado menos três votos dos Vereadores Srs. César 

Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Busquei algumas 

informações e é de domínio público esse tipo de informação. Basta se deslocar até a 

administração dos cemitérios para sanar as dúvidas. As informações podem ser 

disponibilizadas para qualquer cidadão. Obrigado.” DESPACHO: REJEITADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – 

Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00427/2014.- Requer ao Prefeito 

Municipal, providências para reabertura do Hotel Fazenda Esperança. Autoria: Bancada da 

Situação. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: 

“Boa tarde a todos. Queria saber, tanto do líder como dos demais vereadores, qual seria o 

objetivo de reabrir o Hotel Fazenda, sendo que o mesmo sempre resultou em prejuízo. Será 

que a realização de uma enquete ou talvez uma pesquisa mais profunda sobre o assunto não 

seria possível? A opinião da população é muito importante. Em minha opinião, acredito que 



a reabertura do Hotel é um tiro no escuro. Peço para que os nobres vereadores pensem 

muito bem a respeito do assunto. O Portal Cidade de Itapira poderia disponibilizar uma 

enquete sobre a situação. O site da Câmara também poderia realizar esse tipo de pesquisa. 

Conversei com muitas pessoas e a maior parte delas me disse que o Hotel Fazenda somente 

trará prejuízos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Boa tarde a todos. Analiso da seguinte forma, César. Tenho a 

mesma interpretação que vossa excelência possui. No ano passado chegou a esta Casa um 

projeto de lei de autoria do Executivo. É o projeto nº 197/2013. Ele foi aprovado menos o 

meu voto e do nobre vereador César. No artigo 3º, quando se fala do Hotel Fazenda, diz o 

seguinte: “Fica a Municipalidade, com anuência expressa dos locadores, autorizada a 

sublocar a terceiros o referido contrato podendo cobrar aluguel com valor superior ao 

acordado, a fim de amortizar os investimentos públicos realizados no imóvel.” A 

mensagem do projeto diz o seguinte: “A presente lei também objetiva possibilitar a 

sublocação do Hotel Fazenda com valor superior ao aluguel pago aos locadores, afim de 

que a diferença encontrada integralize o erário público e sirva para amortizar os 

investimentos realizados no local e minimize os prejuízos causados pela administração 

passada.” Analiso da seguinte forma: Quando o projeto foi aprovado com o meu voto 

contrário e do nobre vereador César, acredito que devemos interpretar que o prefeito enviou 

um projeto de lei na tentativa de repassar o Hotel Fazenda para a iniciativa privada com o 

intuito de diminuir os prejuízos do passado. inclusive, essas perspectivas do Executivo 

aprovadas pelos vereadores realmente eram no intuito de repassar o empreendimento à 

iniciativa privada. Foram feitas algumas licitações e todas foram desertas, ou seja, ninguém 

da iniciativa privada quis assumir aquele “elefante branco.” Se nem a iniciativa privada 

quer assumir um empreendimento daquele porte, por que a administração pública... É 

diferente daquilo que os vereadores propõem nesse requerimento. O prefeito, no ano 

passado, tentou passar para a iniciativa privada e ninguém acabou se interessando sobre o 

assunto. Analiso da seguinte forma: Caso tivéssemos um enorme orçamento, acredito que 

poderíamos analisar a matéria. A justificativa para os funcionários públicos em relação ao 

dissídio anual estava relacionada ao limite prudencial da folha de pagamento. Caso o 

empreendimento passe para a municipalidade, gostaria de saber quem vai trabalhar naquele 

local? Novamente ressalto que a justificativa do dissídio maior no passado não foi possível 

devido ao limite prudencial relacionado ao gasto com folha de pagamento. Por esse motivo 

o reajuste salarial dos servidores municipais recebeu apenas a porcentagem da inflação. 

Para que será esse tipo de investimento? A população não poderia analisar essa situação? A 

economia de nosso país não está muito bem. Vamos administrar e procurar aquilo que é 

essencial. Compreendo a delicadeza do caso. Esse tipo de problema foi levado há anos. 

Caso discutíssemos em relação a uma faculdade pública, tudo bem. Existem projetos do 

SENAI relacionados a rede de hotelaria. Não precisaria o município injetar dinheiro para 

depois repassar a terceiros. A realização de um convênio com alguma faculdade seria muito 

plausível. Exemplo disso é a FAJ. Ela iniciou seus trabalhos muito pequena e hoje é 

referência na região. O Hotel Fazenda fica em um local privilegiado. Acredito que 90% da 

população Itapirense nunca pisou no Hotel Fazenda. A população pobre e calejada nunca 

pisou naquele lugar. É um caso delicado. Vejo que a iniciativa dos vereadores poderia ser 

feita em conjunto com a população. Na verdade, com a elaboração desse requerimento, 



acredito que a batata está assando para os vereadores desta Casa. A iniciativa está partindo 

do Legislativo. Em quais condições o município assumirá aquele empreendimento? 

Quantos milhões serão gastos naquele local? Haverá retorno para a população em geral ou 

apenas para uma minoria? Vamos analisar dessa forma. Tenho a minha opinião formada. 

Há três anos dois vereadores atuais que faziam parte da legislatura passada votaram contra 

o investimento de dinheiro no Hotel Fazenda. Eles eram favoráveis ao fechamento. Vou 

seguir os dois vereadores. Vou seguir o Décio e o Carlinhos Sartori. Vejo que a situação 

deve ser interpretada. Devemos fazer uma análise coesa e transparente. Caso a população 

desejar e opinar para isso ou para aquilo como atividade econômica, tudo bem. O aval da 

população é muito importante. Quais Itapirenses se beneficiaram com o Hotel Fazenda? 

Não sei. A grande maioria não se beneficiou. Existe uma pendência judicial. Existem 

passivos trabalhistas. Muitas pessoas envolvidas na ação do Ministério Público fazem parte 

da atual administração. É isso que devemos analisar. Pessoas penalizadas pela justiça estão 

fazendo parte da atual administração. Cada voto deve ser interpretativo. Não acho justo 

trabalharmos muito para injetar dinheiro naquele local, sendo que outras áreas do município 

carecem de verba. Esse é o meu pensamento. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa tarde a todos. Quando o Hotel 

Fazenda foi inaugurado vários ônibus levaram as pessoas para conhecer o local. Quantas 

pessoas foram beneficiadas? Acredito que nenhuma pessoa de meu bairro passou um final 

de semana, sequer, naquele local. Foi investido muito dinheiro no Hotel Fazenda. O retorno 

foi insuficiente. Quando o nobre vereador salientou a respeito do fechamento do Hotel 

Fazenda, gostaria de dizer que estava presente no plenário desta Casa. Muitos funcionários 

do Hotel naquela época também marcaram presença nesta Casa. Muitas pessoas ficariam 

desempregadas. Quais os benefícios que o Hotel trouxe para Itapira? É uma situação que o 

município não consegue manter. O CONSEG está querendo trazer o Tiro de Guerra para 

Itapira. A Prefeitura poderia entrar através de uma contrapartida. A área do Hotel poderia 

receber as instalações do Tiro de Guerra. São situações que devem ser analisadas. A 

transformação do local em uma escola agrícola também é muito plausível. Outra situação 

muito importante é a questão da faculdade. Muitas pessoas seriam beneficiadas. A opinião 

da população é muito importante. O Hotel Fazenda não pode ser reaberto, pois sempre 

trouxe enormes prejuízos para o município. A municipalidade não pode administrar um 

empreendimento que somente gera prejuízos. Meu voto é contrário. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa tarde a 

todos. Primeiramente gostaria de fazer uma colocação direta ao vereador Marcos Paulo. Há 

duas sessões passadas o senhor disse que caso a municipalidade tocasse você seria 

favorável. O senhor pode buscar a gravação. O senhor vai se lembrar disso. Hoje o senhor 

falou o contrário. É somente para que vossa excelência recorde do que disse. É um 

requerimento. Caso o mesmo seja aprovado o prefeito não precisa atender a nossa 

solicitação. É a visão dos vereadores da base. Vamos dividir esse empreendimento. Ele foi 

iniciado no ano de 2001. Durante o período da administração do Sr. José Antônio Barros 

Munhoz o Hotel Fazenda era autossuficiente na produção agrícola, hospedagem e 

localização. Toda a parte financeira do Hotel era autossustentável, além de sua perspectiva 

de projeção. Naquela época houve um plantio de café orgânico. Inclusive, o café orgânico 

servia para pagar os custos do Hotel Fazenda, mas o mesmo foi cortado pela administração 



anterior. Qual foi o benefício para a população? Foi o desenvolvimento econômico. A 

construção do Hotel Fazenda serviu para levar o nome de nossa cidade para outras 

fronteiras. Itapira fica no caminho de cidades muito importantes. Temos Serra Negra, 

Jacutinga, Monte Sião, dentre outras. Podemos aproveitar esse fluxo para o 

desenvolvimento de nossa cidade. O benefício não é somente da visita. Temos que abrir 

nossas mentes e olhar para o horizonte. O desenvolvimento de nossa cidade se dá de várias 

formas. Águas de Lindóia possui uma enorme renda vinda da parte hoteleira. Fomos palco 

da Revolução de 32. O Estado de São Paulo conhece a Revolução de 1932. Estivemos 

dentro dela. Temos trincheiras e locais de visita. Inclusive, estamos fortificando o turismo 

nesta parte. É uma forma dos turistas se hospedarem em nossa cidade. O pontapé inicial do 

Hotel Fazenda foi para o desenvolvimento econômico de nossa cidade. É uma maneira de 

aumentar a arrecadação do município. Não podemos deixar a situação estagnada. Devíamos 

criar dispositivos para melhorar a nossa qualidade de vida e o comércio de Itapira. A 

viabilização do Hotel Fazenda seria nesse sentido. Temos a rota das flores em Holambra e a 

rota das águas. Estamos na beira do turismo. Com a divulgação adequada do Hotel, acredito 

que é muito bem vindo para Itapira. Por que queria dividir em partes? O problema maior 

está relacionado a má administração. Hoje existem ações contra a administração anterior 

sobre o mau uso dos recursos financeiros. Não existiu uma administração coesa e que levou 

a sério o empreendimento visando o desenvolvimento econômico da cidade. O que houve 

foi bandalheira e depredação. Todos sabem como foi usado aquele Hotel Fazenda na antiga 

gestão. Todos sabem do estado como foi deixado. O ex-prefeito determinou o fechamento 

do empreendimento porque não conseguiu administrar o Hotel Fazenda. Caso ele tivesse 

mantido aquilo que estava, acredito que seria autossuficiente pelas projeções. Infelizmente 

a administração anterior não teve a capacidade técnica e muito menos o senso moral de 

tocar à frente. Colocaram a culpa dizendo que o empreendimento era um elefante branco. 

Os números mostram a autossuficiência do Hotel Fazenda. A má gestão administrativa 

levou o Hotel à falência. Tenho em mãos algumas fotos que comprovam como o Hotel foi 

deixado. Quero que todos vejam. Vocês acham que é desse modo que se fecha um 

empreendimento? Isso é não zelar pelo dinheiro público. A nossa gestão não deixou desse 

modo. Olhem a situação que o Hotel ficou. Hoje o Hotel Fazenda é de domínio público. 

Devemos zelar o que é de domínio público. Como houve investimento público, gostaria de 

informá-los que aquele empreendimento possui responsabilidade perante o Tribunal de 

Contas. O Tribunal de Contas está solicitando informações da administração anterior para 

saber o porquê que o Hotel Fazenda foi deixado nessas situações e o porquê não zelaram 

pelo dinheiro público. Quais foram os problemas administrativos que levaram a falência do 

empreendimento? Tenho fotos de como o empreendimento era no ano de 2001. São 

documentos que mostram a viabilidade financeira do Hotel Fazenda. Esse requerimento, 

senhores, não concretizará absolutamente nada. Apenas estamos requerendo do Sr. Prefeito 

algum tipo de providência. O Hotel Fazenda não pode ficar abandonado. Alguns colegas 

dizem que o empreendimento é um elefante branco. O Hotel Fazenda trouxe benefícios 

para a economia Itapirense. Não podemos deixá-lo estagnado. Muitos produtos daquele 

hotel foram usurpados e depredados. Caso a administração anterior tivesse, no mínimo, 

cuidado com o patrimônio daquele empreendimento, acredito que não estaria na situação 

que se encontra. Não podemos nos compactuar com aquilo que foi deixado para nós. O 



hotel não é um elefante branco. Deixaram um elefante branco. A má gestão resultou em um 

elefante branco. O Hotel Fazenda está depredado, destruído e avacalhado. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa tarde a 

todos. Baseio-me, principalmente, no aspecto social da questão. Lembro-me quando o 

Hotel Fazenda foi fechado. Senti na pele o desespero dos funcionários que foram 

despedidos. Basicamente nessa situação que vou tomar minha decisão. Obrigado.” Não 

havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 

única votação o Requerimento nº. 427/2014. Aprovado menos três votos dos Vereadores 

Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva. A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Vejo que o nobre líder do 

prefeito falou e falou, mas as explicações foram muito sombrias. Falo isso porque sou 

favorável para que a municipalidade transfira para a iniciativa privada. Dessa forma, a 

municipalidade deixaria de carregar um enorme fardo. Quando se fala em administração, o 

que me surpreende é que algumas pessoas que estão envolvidas em processos na justiça 

estão fazendo parte do atual governo. Isso deve ser falado para a população. A 

administração mudou, mas algumas pessoas ainda fazem parte do governo. Devemos nos 

ater em relação aquilo que poderia trazer de benefícios para a maior parte da população. 

Vejo que se o município injetar dinheiro público naquele local, automaticamente outros 

setores essenciais de nossa municipalidade acabarão prejudicados. Essa é a minha análise. 

Se administram mal o serviço público, imaginem como vão administrar os serviços 

paralelos. Fica o registro. A municipalidade deve investir em locais que dão retorno e não 

em locais que estão com pendências judiciais. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Primeiramente em relação a alguns 

funcionários que se encontram na atual administração, gostaria de dizer que os bons não 

podem pagar pelos maus. O joio deve ser separado do trigo. Nem todos os funcionários que 

trabalharam em administrações anteriores podem ser colocados em um saco e julgados 

dessa maneira. Essa é a parte principal. A meu ver, baseado em nossa administração inicial, 

providências devem ser tomadas em relação àquele empreendimento. Obrigado.” A seguir, 

justifica o voto o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Estive conversando com 

alguns integrantes da bancada da situação e cogitou-se que poderia ser votado. Sou 

favorável caso a administração faça alguma benfeitoria no local e repasse para o Tiro de 

Guerra ou uma escola agrícola. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 6º) Em 

única discussão o Requerimento nº 00428/2014.- Requer a Mesa, a realização de 

plebiscito sobre a reativação do Hotel Fazenda Esperança. Autoria: César Augusto da Silva. 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa tarde a 

todos. Essas ponderações elencadas por mim e pelos vereadores César e Marcos Paulo... É 

uma pena, César, o requerimento de vossa excelência vir na linha posterior ao requerimento 

aprovado pelos vereadores da bancada da situação. Mostrando a transparência para toda 

população certamente, dando certo ou errado, você tem explicações para disponibilizar a 

população. Na época o prefeito era presidente da Associação Comercial. Queria saber o que 

o Paganini fez para evitar o fechamento do Hotel Fazenda naquela época. Gostaria de trazer 

à tona essa situação. Hoje ele é autoridade. Espero que ele possa dar, da melhor forma 

possível, um basta ou uma resolução com relação a esse fardo que o município carrega. A 



realização de uma pesquisa a nível municipal seria muito plausível. Temos vários órgãos no 

município que podem disponibilizar opiniões sobre o assunto. Trazendo à tona esse tipo de 

assunto, acredito que chegaremos a uma conclusão pacífica. A realização de uma audiência 

pública seria de fundamental importância. É um assunto complicado e complexo. Esse 

dinheiro poderia ser usado na compra de um tomógrafo para o Hospital Municipal. A 

população deve ser ouvida. Sei que esse tipo de requerimento é apenas uma sugestão, mas a 

opinião da população é muito importante. Da forma que os vereadores estão fazendo, 

acredito que está se deixando de responder muitos questionamentos. Vamos ouvir a 

população. Não existe democracia caso não haja o direito de opinar. A população tem o 

direito de opinar sobre essa sugestão. Quantos Itapirenses se beneficiaram com o Hotel 

Fazenda? A grande maioria apenas tem dinheiro para colocar o que comer em suas casas. 

Parece que a nossa cidade está em um buraco, pois fala-se em Águas de Lindoia, Serra 

Negra e Jacutinga. E Itapira? Qual é a atividade econômica de nosso município? Estamos a 

margem das estâncias das flores, hidrominerais e das malhas. E nós? Esse povo vai vir para 

posar no Hotel Fazenda para fazer compras nesses municípios? Estamos colaborando para 

com os outros municípios. Estamos caminhando em desencontro com a situação. Estamos 

no ano de 2014. Precisamos, urgentemente, analisar a situação. Não é justificando a 

economia de outros municípios que vamos reativar o Hotel Fazenda. Não consigo entender. 

Caso o município estivesse em uma frente econômica favorável, tudo bem. A realidade 

econômica de nosso país não está muito bem. Os próximos anos serão muito difíceis. O 

próprio João Bozzi falou a respeito do assunto. O município está crescendo com um 

orçamento vegetativo. Devemos olhar a realidade de frente. É nesse sentido. Discordo com 

o vereador Maurício. Devemos trazer atrativos para o nosso município. Perdoe-me. Tenho 

maior apreço por vossa excelência, mas não é nesse sentido. A população deve ser ouvida. 

Vamos fazer uma audiência pública. A casa é da população. Caso a maioria opinar pela 

reabertura do Hotel Fazenda, tudo bem. Seria uma democracia justa. É um assunto muito 

complexo em um momento econômico desfavorável. Basta analisar a situação do país. A 

participação dos Conselhos Municipais seria muito importante. Tenho o meu 

posicionamento. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 428/2014. Rejeitado 

menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Rafael Donizete Lopes e 

Marcos Paulo da Silva. DESPACHO: REJEITADO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 7º) Em única discussão o 

Requerimento nº 00429/2014.- Voto de Congratulação com os integrantes da equipe 

Itapirense de Futsal Feminino, pela conquista do Tricampeonato da Liga Regional Rio-

pardense (categoria sub-19). Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. 8º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00431/2014.- Requer oficiar a empresa Anga, responsável 

pela merenda escolar em nosso município, solicitando informações quanto à dispensa de 

merendeiras do quadro de funcionários. Autoria: Marcos Paulo da Silva. A seguir, faz uso 

da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “É um requerimento 

solicitando algumas informações. É uma forma de esclarecer algumas dúvidas. Quais foram 

os motivos que levaram a dispensa dessas merendeiras? Peço o voto favorável de todos os 



vereadores. Caso constatarmos alguma injustiça, acredito que as merendeiras devem ser 

recontratadas. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 431/2014. Aprovado 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos Alberto Sartori – Presidente. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho requer, e a Casa aprova 

menos três votos dos Vereadores Srs. César Augusto da Silva, Marcos Paulo da Silva e 

Rafael Donizete Lopes, vistas, em bloco, dos Requerimentos nº 433 e 434/2014 e 

Indicações 429, 430, 432 e 435/2014. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Fico extremamente aborrecido com a situação. Convoca-se uma 

sessão extraordinária e o nobre futuro presidente da Câmara Municipal solicita vistas. É 

fazer os vereadores e a população de palhaços. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Fico triste devido a aprovação desse tipo 

de requerimento. Convoca-se uma sessão extraordinária e a mesma não é finalizada. O que 

custa limpar a pauta? Gostaria que o presidente convocasse outra extraordinária para que 

possamos limpar a pauta. Obrigado.” 9º) Em única discussão o Requerimento nº 

00433/2014.- Requer do Sr. Prefeito, informações quanto a cobrança que vem sendo feita 

dos comerciantes que montaram suas barracas na Praça Bernardino de Campos neste final 

de ano. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 

00434/2014.- Requer do Sr. Prefeito Municipal, informações sobre a instalação de 

redutores de velocidade na Rua do Cubatão e Morro do Macumbê. Autoria: Marcos Paulo 

da Silva. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00429/2014.- Sugere ao Sr. Prefeito, 

estudos para implantação de serviço de Radiologia no Centro de Atendimento Integrado à 

Saúde (Cais) "Irmã Angélica". Autoria: Rafael Donizete Lopes. 12º) Em única discussão a 

Indicação nº 00430/2014.- Sugere instalação de faixas elevadas para pedestres na rua XV 

de Novembro, no trecho entre as ruas Manoel Pereira e Campos Salles. Autoria: Marcos 

Paulo da Silva. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00432/2014.- Sugere a criação de 

ciclovias ou ciclofaixas na Av. Getúlio Vargas, no trecho de acesso aos bairros Bráz 

Cavenaghi e Hélio Nicolai. Autoria: Marcos Paulo da Silva. 14º) Em única discussão a 

Indicação nº 00435/2014.- Sugere execução de vistorias e se necessários serviços de 

recuperação nas pontes existentes na zona rural e urbana do Município de Itapira, visando 

maior segurança em face do período de chuvas que se aproxima. Autoria: Rafael Donizete 

Lopes. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Dezembro de 2014. a) Carlos 

Alberto Sartori – Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 

transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, esta 

presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os 

trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


