
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 de fevereiro de 2011. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário "Ad Hoc": LUIS HENRIQUE FERRARI. À Hora Regimental, verificando-se 
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORE NO e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausentes os Vereadores Srs. 
ANTONIO ORCINI e PAULO ROBERTO ANDRADE . A seguir, encontrando-se 
presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de Vereador do PSDB, Sr. RODNEI 
SEMOLINI , o Sr. Presidente convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e 
dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Gostaria de agradecer a 
presença do Sr. André, assim como da Sra. Geise. Venho a esta tribuna para falar a respeito de 
algumas indicações de minha autoria. A primeira delas é relacionada ao PPA situado na Vila 
Ilze. A estrutura do Posto de Saúde é muito antiga. O mesmo passou por algumas reformas, 
mas a maioria dos problemas ainda não foram sanados. Em época de chuva o Posto de Saúde 
sofre com as goteiras. Acredito que devemos verificar e constatar os problemas para 
solicitarmos melhorias. A população deve receber atendimento adequado em época de chuva. 
Então, a referida indicação solicita para que seja destinada verba com a finalidade de 
melhorias no Posto de Saúde. Outros Postos de Saúde de nossa cidade também estão 
necessitando de reforma e ampliação. O Hospital Municipal necessita de uma grande reforma, 
pois mesmo se encontra em situação caótica. O investimento do Hospital está parado há muito 
tempo. Atualmente não é comprado nenhum tipo de aparelho para melhorar as condições de 
trabalho dos funcionários. Várias situações devem serem revistas. Sempre se fala em 
investimento na área da Saúde, sendo que não constatamos nenhum tipo de fato em relação a 
esse assunto. Devemos buscar recursos federais. Não devemos depender somente dos recursos 
da Prefeitura Municipal. Várias cirurgias estão sendo desmarcadas. Acredito que o povo deve 
receber atendimento digno. Outra indicação de minha autoria faz referência a uma praça 
situada no bairro Vila Pereira. A referida praça se encontra abandonada e esburacada, sendo 
que cerca de dois meses as luzes ficam acesas no período do dia e noite. Liguei no 
Almoxarifado da Prefeitura Municipal, mas até o presente momento nada foi feito. Os 
moradores da localidade reclamam em relação a essa situação. Acredito que reivindicamos 
somente aquilo que é necessário para a população. Voltando a questão do Hospital Municipal, 
o mesmo não possui pediatras suficientes para atender as nossas crianças. A UNICEF visa que 
os médicos pediatras sempre estejam presentes no Hospital Municipal. Podemos constatar que 
esse tipo de situação não está ocorrendo nos dias atuais. Devemos lutar para conseguirmos 
melhorias para o setor de Saúde de nosso município. Muitas pessoas necessitadas esperam 
meses para serem atendidas. Acredito que devemos cuidar das pessoas que realmente 
necessitam e utilizam o Hospital Municipal. Os cidadãos devem pagar seus impostos e 
receber atendimento adequado pelo setor público. Quanto a indicação de minha autoria que 
faz referência a criação de um posto fixo da Guarda Municipal nas imediações do Nosso Teto, 
acredito que colaboraria para a preservação da localidade. A segurança da população seria 
reforçada na referida localidade. Como vereador estou nessa Casa de Leis para reivindicar e 
requerer situações que colaboram com a população de nossa cidade. O Secretário da Saúde 
deve estar presente nesta Casa de Leis para elaborarmos questões ao mesmo. A questão das 



medicações ainda não está totalmente normalizada. Muitos materiais de curativo estão 
faltando nos Postos de Saúde. Gostaria de deixar registrado o meu apelo. Os vereadores 
devem trabalhar favoráveis ao povo. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, boa noite. Gostaria de parabenizar os vereadores que compõem a Mesa 
Diretora e desejar que a saúde do nobre vereador Paulo Andrade se restabeleça logo. Em 
nome do Sr. Padre Pedro gostaria de cumprimentar a todos os presentes nesta data. Venho a 
esta tribuna para elaborar um pedido. Como está iniciando o período das aulas gostaria de 
salientar que as nossas estradas rurais possuem muitos problemas. Alguns alunos não estão 
indo a escola pelo fato de que o transporte não consegue passar por determinados lugares. A 
estrada que liga a fazenda do Sr. Juca de Oliveira com a do Sr. José Orlando se encontra em 
estado muito ruim. É praticamente impossível transitar naquelas imediações. Os pais dos 
alunos estão reclamando muito. A Prefeitura Municipal possui uma máquina nova para 
realizar os trabalhos. Gostaria de fazer um apelo para que o responsável pela área tome 
alguma atitude e amenize os problemas. É um absurdo o tamanho das valetas existentes nas 
estradas. A situação está muito complicada. Gostaria de parabenizar o presidente da 
Esportiva, Sr. Serginho, pela conquista de três títulos. É somente isso que gostaria de dizer. 
Muito obrigado senhor presidente.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Também 
gostaria de parabenizá-lo e lembrar que vossa excelência também faz parte da Mesa Diretora 
como Vice-Presidente desta Casa de Leis. Parabéns.” A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, 
público presente. Gostaria de cumprimentar na pessoa da Geise, esposa do Dr. André, todos 
os presentes nesta data. Gostaria de aproveitar esse espaço para discutir os últimos 
acontecimentos em nossa cidade, pois a imprensa toca em alguns assuntos e deixa 
questionamentos. Então, gostaria de esclarecer alguns fatos de uma vez por todas. Quando o 
prefeito Toninho Bellini se candidatou pela primeira vez como prefeito municipal, acredito 
que todos sabem que trabalhamos em relação a propostas políticas. Em primeiro momento 
abrimos mão desta proposta política por conta da governabilidade. Isso não é segredo de 
ninguém porque o PT sempre foi contra as terceirizações, ou seja, contra a Sanepav e Coan, 
mas o prefeito dizendo que esse serviço estava sucateado, conseqüentemente resolvemos 
apoiá-lo em nome da governabilidade. O compromisso dele seria que após quatro anos 
cessaria com as referidas terceirizações, sendo que na verdade não aconteceu. Mais uma vez 
por conta da governabilidade nós continuamos. Passamos a ver, lamentavelmente, dia após 
dia a mentira contumácia do senhor prefeito. O senhor prefeito não sustenta em pé aquilo que 
diz sentado. Deveria sustentar por vários motivos. O primeiro deles seria que nós somos de 
uma geração que era o famoso fio do bigode, ou seja, valia mais do que qualquer papel 
assinado. Ele, como homem público, deveria ser mais honesto. Deveria ser mais honesto 
consigo mesmo. Gostaria de citar um exemplo para os senhores. Ao longo desses seis anos 
falei e disponibilizei entrevistas quando me desliguei do grupo da situação. Acredito que não 
foi novidade para ninguém. Disse que o prefeito não possuía palavra e não honrava seus 
compromissos. Esses seriam os motivos pelos quais estaria saindo do grupo. Na sexta-feira 
estive presente na reunião das comissões, sendo que solicitei um documento em uma 
determinada secretaria e o irmão do prefeito me disse que a pessoa responsável pelo setor 
poderia vir e esclarecer os fatos nesta Casa. Disse ao irmão do prefeito que saí do grupo pelo 
fato de que não confiava em mais ninguém. Ainda bem que sou a única loira nesta Casa. 
Talvez eu seja um pouco lesada para perceber que tão logo a vitória do vereador Manoel 
Marques para presidência desta Casa colaboraria para o senhor prefeito municipal retirar o 



meu marido da Secretaria de Negócios Jurídicos com o discurso de que necessitava colocar 
ordem na Secretaria de Administração. A partir desse momento gostaria de perguntar ao 
senhor prefeito o seguinte: Quando o senhor prefeito se reuniu com os secretários nesse ano? 
Quantas vezes o senhor prefeito se reuniu com a Esportiva? Posso responder essa pergunta. 
Com o secretariado nenhuma vez e com a Esportiva amiúde. Vamos pensar na carta de 
exoneração que meu marido entregou a imprensa. Vejam os senhores se o senhor prefeito 
desdisse uma vírgula daquela carta. Acredito que não desdisse. O prefeito falou apenas que 
não havia recebido a comunicação oficial. Já entreguei à imprensa o seguinte: “Recebi de 
Antônio Carlos dos Santos a chave da sala deste, quando secretário de administração, celular 
corporativo que leva o número (19) 8195-6128, assim como a carta comunicado de 
exoneração a qual já se tornou pública através de periódicos da cidade. Em 14 de Fevereiro de 
2011. Gabinete assinado pelo Sra. Roseli Momesso.” Se não me falha a memória é a 
secretária do senhor prefeito. Liguei ao Fernando dizendo que caso necessitasse de uma cópia 
do recibo o mesmo estaria em meu escritório. Caso o prefeito não fale com sua secretária 
devemos esperar o quê? Caso o prefeito não teve tempo de perguntar para a secretária sobre a 
carta devemos esperar o quê? Então, meus senhores, é por esses motivos que sempre pautei 
meus trabalhos. Graças a Deus não possuo rabo preso com ninguém. Não me venham dizer 
que é por isso ou aquilo. São fatos e contra fatos não há argumentos. Gostaria de dizer aos 
senhores como ele trata as pessoas. Além de mentiroso é intrigueiro. Manoel, pergunte ao 
Mino o que o prefeito falou para votar em você. Não acredito que você saiba do que ele estava 
falando para você ser o presidente da Câmara. Não vou falar, mas o Mino deve explicar. Essa 
situação o Mino deve explicar. Ele foi ao meu escritório e disse os motivos pelos quais 
deveria apoiar você, Manoel. Então, além de mentiroso é futriqueiro. Éramos contra a 
terceirização. Acredito que há possibilidade de discutirmos em relação a terceirização, mas 
quanto ao caráter acredito que não. É inegociável. Caráter e postura na minha família são 
inegociáveis. Meu pai falava o seguinte: “Fale uma vez só para seu bem ou mal. Siga com 
isso até os seus últimos dias. Sejam pessoas de palavra.” Há provas durante seis anos de todos 
os “passa moleque” que recebi da administração e do senhor prefeito municipal. Mantive-me 
no grupo, mas chegou uma hora que não havia condições de permanecer no mesmo. Meu 
marido se exonerou porque não há possibilidade de tratar os fatos públicos como a leviandade 
que o senhor prefeito vem tratando. Não há possibilidade de um secretário possuir uma 
proposta de trabalho e não conseguir conversar com o prefeito. Para finalizar gostaria de 
utilizar uma frase de Decartis: “Tomei como ouro e diamante o que não passava de cobre e 
vidro.” Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, imprensa, público 
presente, autoridades. Vim a esta tribuna para dizer algumas coisas boas. Existe um ditado 
que diz o seguinte: “Quem cala consente.” Somente gostaria de dizer a nobre vereadora Sônia 
que a mesma está autorizada em 100% para dizer o que quiser. Como a vereadora está nessa 
cidade e possui suas honras, gostaria de dizer que minha família está presente nesta cidade há 
150 anos. Sou homem suficiente para aceitar e liberá-la para vossa excelência dizer o que 
quiser. A negociação para a presidência desta Casa foi limpa e transparente. Infelizmente 
alguns disputam o cargo e poucos conseguem a vitória. Outros sempre são derrotados. 
Somente gostaria de dizer que nunca tiro a razão de ninguém. Em relação a outro assunto 
gostaria de dizer que possuímos um levantamento entre 18 municípios e nossa cidade possui 
cerca de 1.500 quilômetros de estrada rural. É a maior extensão em estrada rural entre todos 
os municípios da região. Felizmente a nossa cidade possui acesso a vários municípios. 
Infelizmente é muita estrada. Então, muitas críticas são elaboradas. Graças ao trabalho do 
prefeito e dos vereadores desta Casa conseguimos mais duas retroescavadeiras, uma pá 



carregadeira e quatro caminhões basculantes. Já havíamos conseguido uma patrol e uma pá 
carregadeira zero quilômetro. Estamos tentando comprar uma máquina de esteira. O povo 
possui memória curta. Estamos a frente da Prefeitura há seis anos, sendo que nunca existiu 
tanto equipamento como estamos possuindo atualmente. A maioria das pessoas se esquecem 
dos empenhos suspensos avaliados em cerca de R$ 30.000.000,00. Devemos chamar a 
responsabilidade. Primeiramente o prefeito Toninho Bellini é tão irresponsável, como certas 
pessoas dizem, que pagou todas as dívidas do ex-prefeito dessa cidade. Todos os convênios 
estavam arrebentados. O prefeito Toninho Bellini colocou tudo em ordem. Os funcionários 
públicos recebem seus pagamentos em dia. A cada dia, por interesse próprio ou por galgar um 
determinado lugar para ficar em evidência, todos querem destruir. Caso o prefeito realize cem 
fatos bons as pessoas conseqüentemente alegarão que não é mais do que a obrigação. Caso 
um ou dois fatos saiam errados as pessoas alegam que é má fé ou incompetência. Acredito 
que as pessoas que criticam deveriam fazer melhor. Não somos iguais a ninguém. Ninguém 
consegue realizar os fatos iguais ao outro. As críticas elaboradas com sabedoria são bem 
vindas, mas aquelas pessoas que somente querem destruir e denegrir, acredito que nada está 
bom para elas. É o tipo de pessoa que nasce com o nariz virado para os pais. Não queria entrar 
nesse tipo de discussão. A população pode constatar o que é discutido nas comissões. As 
portas desta Casa estão abertas ao público. Os vereadores discutem e elaboram idéias. A partir 
desse momento cada pessoa poderá falar e criticar o que quiser. Elaborei dois requerimentos. 
Um deles é destinado a pessoa do Sr. Joaquim Barbosa e toda sua equipe pelo plantio de 
árvores. A nossa cidade está super cuidada nesse sentido. Muitas coisas devem ser feitas, mas 
melhorou muito. Outro requerimento é destinado a pessoa do Sr. Vitório Ornellas. Acredito 
que a nossa cidade deveria possuir uma estátua do Sr. Alberto Longo pelos relevantes 
trabalhos realizados em prol de nosso município. O senhor Alberto é um exemplo de trabalho 
e honestidade para a nossa cidade. A obra realizada perto da horta comunitária é de grande 
porte. Há sete anos a obra estava prevista. Estamos consertando mais um trabalho que não foi 
realizado por nossa administração. Dependendo da intensidade das chuvas talvez consigamos 
consertar 100% das partes mais baixas da cidade. Perto do que existia, acredito que haverá 
uma vazão d'água em cerca de 70% a mais. É uma obra muito cara e difícil. Gostaria de 
parabenizá-los, pois é um relevante serviço prestado a comunidade. Acredito que em 15 dias a 
obra será concretizada. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de 
todos na pessoa do Sr. Alberto Mendes. Rapidamente venho a esta tribuna para efetuar alguns 
comentários. Primeiramente gostaria de dizer que a semana passada foi muito importante para 
a nossa cidade. Houve a inauguração do novo prédio do SENAC. Acredito que devemos 
reconhecer a união de esforços e parabenizar o presidente da Associação Comercial, Sr. 
Paganini, assim como o prefeito Toninho Bellini, o Sr. Maniezzo e todos os senhores 
vereadores que colaboraram através da aprovação do projeto. Atualmente o SENAC está 
instalado no centro de nossa cidade. É um investimento de aproximadamente R$ 
3.000.000,00. O referido investimento colaborou para deixar a estrutura do prédio muito 
moderna. Com certeza não beneficiará somente a nossa cidade, mas outros municípios 
vizinhos. O SENAC colaborará muito para a qualificação profissional dos cidadãos. Em 
relação a outro assunto, gostaria de dizer que no sábado entregamos mais de 200 casas para as 
famílias de baixa renda. Devemos reconhecer o apoio do governo Federal, da Prefeitura 
Municipal e dos vereadores desta Casa em relação a esse empreendimento. Acredito que foi 
uma semana muito importante para todos. Com certeza ficará marcado na história de nossa 
cidade. O segundo assunto que gostaria de abordar é que iniciei a elaboração de gestões em 



Brasília através do deputado Federal Guilherme Mussi, integrante do PV. Encaminhei ao 
mesmo alguns pleitos de nossa cidade. Requisitei a possibilidade de alguns veículos para a 
nossa cidade, dentre eles ambulâncias e vans. A minha solicitação foi endossada pelo Sr. 
Toninho Bellini e pelo Secretário de Saúde, Sr. Moino. Também solicitei a viabilização de 
emendas parlamentares na ordem de R$ 80.000,00 destinados para a reforma da UBS situada 
no bairro dos Prados e mais R$ 120.000,00 direcionados para a reforma da UBS do bairro da 
Vila Ilze. O Guilherme Mussi é um deputado Federal jovem, sendo que o mesmo se elegeu 
com o nosso apoio. Espero que ele faça sua parte e colabore com a nossa cidade através 
desses benefícios... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Gostaria de parabenizar vossa excelência, pois o nobre vereador Carlinhos já havia 
disponibilizado sobre a necessidade da reforma na UBS situada no bairro da Vila Ilze. 
Constatando todos esses fatos vossa excelência se encarregou de apresentar requerimentos 
junto aos deputados. Gostaria de parabenizá-lo e dizer que anotaremos as solicitações para 
encaminhar aos deputados. Muito obrigado... Continuando o orador: Para finalizar gostaria 
de agradecer vossa excelência pela sensibilidade disponibilizada aos moradores do Jardim 
Macucos e Camburiú em relação a questão da Avenida João Brandane Júnior. Vossa 
excelência recebeu em seu gabinete a comissão de moradores e levou os problemas ao senhor 
prefeito municipal. Espero que em breve os problemas sejam sanados na localidade. Muito 
obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra 
no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A 
seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que 
da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata 
da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de Fevereiro de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita 
do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) 
REQUERIMENTO Nº. 0035/2011.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Ofício SG-DAO nº 058/2011.- Solicito que seja retirado da pauta o Projeto de 
Lei Complementar nº 09/2010, que aumenta o número de cargo de Professor de Ensino 
Fundamental I. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais ofícios passamos à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 
0015/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Casa Transitória 
"Flávio Zacchi" visando ao repasse de subvenção para os projetos que especifica. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei 
nº. 0016/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Institui o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providência. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei 
nº. 0017/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades 
beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que especifica. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0018/2011.- 



Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao 
repasse de recursos para os projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0019/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os 
projetos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0020/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo, através da 
Comissão de Carnaval conceder ajuda de custo para o Bloco Carnavalesco que especifica. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Projeto de Lei 
nº. 0021/2011.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Denomina estrada rural municipal no bairro do Machadinho de 
João School. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 
Projeto de Lei nº. 0022/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Atribui responsabilidade temporária à SNJC e dá 
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 12º) Emenda Aditiva de 
nº. 001/2011 ao Projeto de Lei nº 08/2011.- O Artigo 3º do Projeto de Lei nº 08/2011 que 
"Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 4.068, de 04 de abril de 2007, 
com alterações dadas pelas Leis nº 4.109, de 06 de junho de 2007 e 4.465, de 17 de julho de 
2009 e dá outras providências", passará a constar com a seguinte redação, renumerando-se o 
atual, que passará a constar como Art. 4º.. Autoria: Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2010. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) Emenda Aditiva de nº. 
001/2011 ao Projeto de Lei nº 09/2011.- O Artigo 3º do Projeto de Lei nº 08/2011 que 
"Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 4.069, de 04 de abril de 2007, 
com alterações dadas pelas Leis nº 4.110, de 06 de junho de 2007 e 4.466, de 17 de julho de 
2009 e dá outras providências", passará a constar com a seguinte redação, renumerando-se o 
atual, que passará a constar como Art. 4º.. Autoria: Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2010. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Pareceres. 14º) PARECER nº. 14/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
66/2009. 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 à Sub-emenda Modificativa nº 01/2009 e a Emenda 
Modificativa nº 02/2009 ao Projeto de Lei nº 66/2009, de autoria do nobre Vereador Cleber 
Borges, que "Dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente na comercialização, na troca e no 
descarte de óleo lubrificante e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos 
sobre o teor da propositura, são de parecer favorável, uma vez que a matéria não apresenta 
óbice de natureza constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de 



Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 15º) PARECER nº. 
15/2010.- Ao Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 010/2011. As Comissões de Justiça e 
Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a 
este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 010/2011, de 
autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre reserva de vagas para 
idosos nos estacionamentos do Município", são de parecer favorável à matéria, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Aditiva à propositura nos seguintes 
termos: EMENDA ADITIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Acrescenta-se parágrafo único ao 
Artigo 5º.......Art. 5º - .........................Parágrafo único - A credencial autorizativa de 
estacionamento terá valida por 1 (um) ano, com direito a renovação. Art. 1º - 
Acrescenta-se parágrafo único ao Artigo 6º com a seguinte redação: ....Art. 6º) 
..................... Parágrafo único - O uso indevido da credencial autorizativa, comprovada a 
má-fé do credenciado, será cancelada. 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 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 16º) PARECER nº. 16/2010.- Ao Projeto de Lei nº Projeto de 
Lei nº 011/2011. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras 
Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 011/2011, de autoria do nobre Vereador Antonio Orcini, 
que "Dispõe sobre a implantação do ensino de Educação Musical como parte integrante de 
núcleo comum obrigatório da grade curricular das escolas municipais de Ensino Fundamental 
de Itapira", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem 
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 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente 
passa de imediato aos Votos de Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que o Vereador 
Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas 
somente as ementas dos requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na 
íntegra. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2011.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sr. Ronalde Monezzi. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0032/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Claudio Lourenço Palomo. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0033/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deolinda Maria de Jesus. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0034/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Durvalina Cerqueira Stringuetti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, seguindo o 
que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente 
procede homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de 
pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. A 
seguir, o Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini requer e Casa aprova menos 01 abstenção do 



Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho, para que sejam lidas somente as ementas dos 
Requerimentos, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 21º) Requerimento nº. 
0029/2011.- 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 o número de servidores públicos municipais afastados por 
licença saúde. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0030/2011.- 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 o número de crianças em lista de espera por vagas nas creches municipais. Autoria. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0031/2011.- 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 o tempo de espera 
em nossa cidade para a realização de mamografias, Exame Papanicolau e densitometria óssea. 
Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0032/2011.- Congratulação com 
o Secretário Municipal de Obras, Vitório Ornellas, o encarregado Humberto Longo, e toda 
equipe da pasta pelo trabalho realizado durante os períodos de enchentes e alagamentos no 
município. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 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 15 de Fevereiro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 0033/2011.- 
Congratulação com o Diretor Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Joaquim Barbosa 
Júnior e toda equipe da pasta cujo trabalho resultou na nota total de 86.9 no protocolo 
Município Verde Azul. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0034/2011.- Voto de 
Congratulação com o jovem itapirenses, Caio Henrique Zacchi Martucci pela sua aprovação 
em primeiro lugar no vestibular da UNESP no curso Engenharia Mecânica, além de passar 
nos vestibulares da Unicamp e USP. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0036/2011.- 
Requer que seja oficiado o Exmo. Sr. Ministro da Defesa, Nelson Jobim, objetivando a 
implantação de um Tiro de Guerra em Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento 
nº. 0037/2011.- Requer ao Presidente desta Casa, estudo para implantação de sistema de 
digitação em tempo real - tipo closed caption - durante as transmissões online da Câmara 
Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0038/2011.- Requer oficiar ao 
Sr. Prefeito que determine ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Alberto Amaral Moino 
que esteja presente durante as audiências de prestação de contas da referida pasta. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Indicação nº. 0062/2011.- Sugere construção de cobertura na quadra 
poliesportiva do Braz Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 0063/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente a instalação de pontos de 
iluminação no campo de futebol existente no bairro Vila Boa Esperança. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 32º) Indicação nº. 0064/2011.- Sugere construção de trevo na vicinal Itapira - 
Mogi Guaçu, no ponto de acesso à ponte sobre o rio do Peixe. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 
Indicação nº. 0065/2011.- Sugere estudo por parte da Prefeitura, para que se realize uma obra 
que aumente a extensão da Avenida dos Italianos até o Conjunto Habitacional Hélio Nicolai, 
passando pelo Braz Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 0066/2011.- 
Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente a construção de um 
Centro de Lazer entre os bairros Vila Boa Esperança, Assad Alcici, Nosso Teto e Parque São 
Lucas. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 0067/2011.- Indica ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente que se estenda a obra de pavimentação 
realizada no bairro do rio manso, com o asfalto chegando até a ponte do Rio do Peixe. 
Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 0068/2011.- Sugere construção de quadra poliesportiva 
na Vila Bazani. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 0069/2011.- Sugere implantação de 
Academias da Terceira Idade em Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 0070/2011.- 
Sugere ao Prefeito Municipal que envie projeto de lei a esta Casa permitindo a contratação de 
entidades pela municipalidade como Organizações Sociais para que as mesmas possam 
assumir serviços nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) 
Indicação nº. 0071/2011.- Sugere à Prefeitura que, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Educação, implante programas nas escolas distribuindo aos alunos cartilha ou material 
educativo com conteúdo objetivando o combate e precaução do Bullying. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: 
“Gostaria de parabenizar o nobre vereador Sr. Mauro Moreno. Acredito que não é a primeira 
vez que está acontecendo esse tipo ato. Gostaria de dizer que o Conselho Comunitário de 
Segurança está a disposição de vossa excelência para unir forças e tentar implantar algum fato 
positivo em nosso município nesse sentido. Muito obrigado e parabéns.” DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 



2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 0072/2011.- 
Sugere ao setor competente a construção de uma lombada na Avenida Paulo Afonso Pereira 
Ulbrichit, assim como tome providências objetivando a construção de calçadas ao longo da 
via. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário 
Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 0073/2011.- Indica ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente a construção de um Centro Comunitário no 
bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 0074/2011.- Sugere execução de 
melhorias na Praça Dr. Hortêncio Pereira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 
0075/2011.- Sugere execução de reforma no telhado da UBS da Vila Ilze. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 44º) Indicação nº. 0076/2011.- Sugere construção de lombada na Rua Tereza 
Lera Paoletti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 0077/2011.- Sugere 
melhorias na base da ponte que liga a Avenida Brasil com a rua João Galizone. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 46º) Indicação nº. 0078/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de 
nossa cidade de João Modesto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 0079/2011.- Sugere 
denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Vereador Alvarino Lopes Pinheiro. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 48º) Indicação nº. 0080/2011.- Sugere implantação de Laboratório de 
Informática na EMEF Marco Antônio Líbano dos Santos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 
0081/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que se forme uma junta multidisciplinar de profissionais, a 
fim de avaliar caso a caso a situação de cada funcionário afastado da administração pública 
municipal. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 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 segunda discussão o Projeto 
de Lei nº 00168/2010.- Denomina ruas da gleba desmembrada de Waldemar Riboldi, no 
Bairro dos Prados. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 
168/2010. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E 



SEGUNDA VOTAÇÕES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 
0026/2011.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, informações do Sr. Prefeito 
Municipal com relação a situação das Agentes Comunitárias de Nossa Cidade. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Venho a esta tribuna novamente para falar em relação ao requerimento de nº 
26/2011 que faz referência as agentes de Saúde. São pessoas que trabalham para a melhoria 
da saúde da população itapirense. Muitas delas serão exoneradas caso não façamos o direito 
das mesmas valerem a pena. É um direito que está prescrito na Constituição Federal. Quando 
se fala no direito das agentes de Saúde logo vem a cabeça a Emenda Constitucional de nº 
51/2006 que diz o seguinte: “As agentes de Saúde que estiverem exercendo sua atividade 
anteriormente a 14 de Fevereiro de 2006, data da promulgação da emenda, ficarão 
dispensadas de se submeterem a um novo processo seletivo público.” São servidoras que 
trabalham e prestam serviços no município há muitos anos. São mães de família que 
necessitam desse emprego. Sempre trabalharam prestando um serviço de qualidade para a 
população de Itapira. Como fiquei durante onze meses atuando na área da Saúde de nossa 
cidade pude constatar como é realizado o trabalho das referidas servidoras. Como existe essa 
previsão da Constituição Federal, acredito que o Executivo não estará negligenciando quando 
enquadrar as agentes de Saúde para o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. 
Acredito que poderíamos elaborar um requerimento solicitando essa situação ao Executivo. A 
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu elaborou um projeto de lei complementar no ano de 
2008 regulamentando essa situação. O prefeito de Mogi Guaçu atendeu as necessidades das 
agentes de Saúde. Como vereadores devemos buscar os interesses da população. Como a lei 
prevê que não há necessidade de outro processo seletivo, acredito que o Executivo deve acatar 
esse requerimento. Caso for necessário, acredito que devemos nos reunirmos com o prefeito 
municipal. Devemos unir esforços para as agentes de Saúde não serem prejudicadas. Conto 
com todos os vereadores para a aprovação do referido requerimento. Muito obrigado e boa 
noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa, boa noite. Talvez 
por desconhecimento o vereador Carlinhos Sartori não saiba que foi aprovada uma lei no fim 
da legislatura passada em relação a esse assunto. Na questão da emenda, acredito que o 
próprio Sindicato se mobilizou muitas vezes, quando era Secretário de Governo, dentro de 
meu gabinete com as agentes de Saúde. Ela é clara quando diz novo processo seletivo, ou 
seja, tem direito quem havia passado por processo seletivo. Qual foi uns dos problemas 
causados na época? Metade, se não me falha a memória, não possuía o processo seletivo para 
comprovar. Foi solicitado via prefeitura para a Casmoçu. Na época procuramos a encarregada 
dos postos, sendo que veio um projeto a esta Casa de Leis. Posso dizer claramente que votei 
contra esse projeto porque ele estava embutido nos cargos de diretor. Na época queria votar 
contra os cargos de diretor, sendo que não havia como separá-los. Gostaria de solicitar ao 
nobre colega um adiamento para que o nobre vereador possa estudar melhor a matéria e 
refazer o requerimento, pois com a aprovação desse requerimento conseqüentemente 
estaremos desdizendo o que votamos no passado. Não votamos um requerimento e sim um 
projeto de lei onde constava nos termos da lei federal que somente teria direito quem tivesse 
realizado um processo seletivo onde se equipararia hoje ao concurso público. Votar dessa 
forma é um pouco temeroso pelo fato de estarmos votando contra o que nós votamos no fim 
da outra legislatura. Pelos menos foram essas as informações que passaram pelo gabinete 
quando ainda era Secretário de Governo juntamente com as agentes de Saúde e o Sindicato. 



Todas elas sabiam. Inclusive aquelas que possuíam processo seletivo. Orientamos as agentes 
para prestarem concurso por garantia maior. Elas já possuíam a garantia do processo seletivo, 
sendo que ainda falamos para as mesmas prestarem o concurso. Particularmente, em primeiro 
plano, gostaria de solicitar um adiamento de 15 dias. Desse modo, haverá tempo suficiente 
para o nobre vereador analisar e talvez trouxer novos subsídios. Acredito que dessa forma não 
votaremos um requerimento contradizendo o que votamos em um projeto lei. Muito 
obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única 
discussão o Requerimento nº 0028/2011.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no 
Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, 
informações do Sr. Prefeito Municipal sobre o motivo de alunos da ETEC residentes nos 
bairros rurais e distantes da cidade não contarem com o transporte escolar. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Venho a esta tribuna para falar sobre o requerimento de nº 28/2011 que faz 
referência ao direito dos alunos residentes em bairros distantes utilizarem o transporte 
público. Muitos alunos da ETEC eram transportados no ano passado. Atualmente não está 
ocorrendo esse fato. Há muitas reclamações de pais e alunos que residem na zona rural de 
nosso município. Não é justa essa situação. Devemos apoiar os nossos jovens a estudar. A 
oportunidade deve ser disponibilizada a todos. Como vereadores devemos defender os direitos 
dos cidadãos. Os alunos querem crescer profissionalmente e se ingressarem no mercado de 
trabalho. É muito importante trabalharmos e buscar recursos nesse sentido... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: No ano passado tivemos alguns casos. Como a 
garagem da Mirage era situada próxima a escola, acredito que muitos alunos foram 
encaixados. Devemos elaborar um pedido, junto a Delegacia de Ensino, solicitando que os 
ônibus passem nos locais discriminados. Como os alunos são do Estado, acredito que os 
mesmos são de inteira responsabilidade do Estado. Acredito que a delegada de ensino 
colaborará conosco... Continuando o orador: O requerimento deve ser elaborado e enviado a 
delegada de ensino... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Como se trata de alunos do Estado, acredito que existe um ofício do Governo do Estado 
proibindo a Prefeitura Municipal de Itapira a transportar qualquer aluno da rede estadual de 
ensino. Então, o encaminhamento de vossa excelência seria ao prefeito quando na realidade o 
pedido deveria ser encaminhado a Secretaria de Educação do Estado. Existe esse ofício. A 
informação não deve vir da Prefeitura como foi dito pelo próprio vereador. Minha sugestão a 
vossa excelência seria o pedido de adiamento para elaboração de um novo requerimento, 
conforme sugestão do nobre vereador, sendo de autoria de vossa excelência, ou mudar o texto 
para enviar a Prefeitura. Acredito que o prefeito nos responderá com uma cópia desse ofício, 
sendo que ficaremos com cara de tacho. Não cabe ao prefeito retornar essa informação. Muito 
obrigado... Continuando o orador: Acredito que perguntar não ofende, pois somente estou 
querendo defender os direitos dos estudantes. Foi muito complicada a situação dos estudantes 
no ano passado. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite a todos. Somente gostaria, Sr. Presidente, para 
efeito de esclarecimento, dizer que está muito complicado explicarmos para as mães... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: O nobre vereador está 
informando que retirará a matéria para melhores estudos... Continuando o orador: Está 
havendo um tumulto muito grande em relação a esse assunto. Está havendo uma avaliação dos 
pontos de ônibus, pois o valor recebido não está correto. Como o autor da matéria redigirá 



novamente o requerimento, acredito que o assunto ficará mais esclarecido... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: O Estado realizou um estudo em relação ao 
alunos de nosso município. A empresa ganha somente para se deslocar até um determinado 
local. O Estado está realizando um novo mapeamento em relação aos locais adequados para o 
embarque dos alunos. O contrato deve ser regularizado. Muito obrigado e boa noite.” A 
seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 
estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única 
discussão o Requerimento nº 0032/2011.- Congratulação com o Secretário Municipal de 
Obras, Vitório Ornellas, o encarregado Humberto Longo, e toda equipe da pasta pelo trabalho 
realizado durante os períodos de enchentes e alagamentos no município. Autoria: Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 
0054/2011.- Sugere execução de obras de ampliação na UBS Farmacêutico Henrique Maciel 
no bairro Figueiredo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Com o crescimento da área, acredito que o número 
de pessoas atendidas na UBS aumentou. A Unidade Básica de Saúde atende os bairros de 
Figueiredo, Jardim Galego, Aquiles Galdi e Penhão. A unidade de Saúde não está suportando 
a demanda da localidade. Inclusive, o número de médicos não é suficiente para atender a 
população. Apenas uma médica é encarregada em fornecer atendimento ao Programa Família. 
O Programa Família é composto por 1.200 famílias. O Posto de Saúde não está atendendo a 
população da localidade adequadamente. Em relação a infraestrutura do Posto de Saúde, 
acredito que a mesma necessita de melhorias e reformas. O cidadão contribui através do 
pagamento de seus impostos. Desse modo, acredito que o cidadão deve receber atendimento 
adequado. Uma determinada ampliação executada no Posto de Saúde colaboraria para o bem 
estar de toda população. São muitas famílias que são atendidas através do Programa Família. 
O quadro de profissionais do Posto de Saúde também deve ser ampliado. Acredito que passou 
do momento em resolvermos essa questão. Saúde é muito importante para as pessoas. 
Devemos melhorar e buscar recursos para a melhoria de vida de nossos cidadãos. A indicação 
se faz necessária. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
054/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 0056/2011.- 
Sugere execução de reforma no prédio que abriga o CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) no centro Comunitário José Marella, no bairro Nosso Teto. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Foi iniciada uma reforma na localidade, sendo que a mesma se encontra 
paralisada nos dias atuais. As paredes estão emboloradas, o telhado com goteiras, dentre 
outros problemas graves. Sabemos que muitas pessoas são atendidas. Acredito que a vida dos 
profissionais está correndo perigo. Antigamente havia uma belíssima horta, sendo que 
atualmente o mato está tomando conta do centro comunitário. Como é um espaço público, 
acredito que o mesmo deve ser bem cuidado. Devemos prezar pelo bem de toda população. 
Por esse motivo elaborei a referida indicação. As instalações devem ser melhoradas. Uma 
reforma seria de grande importância para o centro comunitário. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 056/2011. Aprovada por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única 
discussão a Indicação nº 0072/2011.- Sugere ao setor competente a construção de uma 
lombada na Avenida Paulo Afonso Pereira Ulbrichit, assim como tome providências 
objetivando a construção de calçadas ao longo da via. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 0076/2011.- Sugere 
construção de lombada na Rua Tereza Lera Paoletti. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 
transcritos em sua íntegra). Esgotadas as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. 
Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da 
imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


