
ATA DA 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 de fevereiro de 2012. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário: ANTONIO ORCINI . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO. 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 a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, 
público presente, imprensa. Gostaria de cumprimentar o meu amigo do 'Água e Suco'. 
Primeiro gostaria de deixar registrado os meus parabéns pela centésima edição do Portal 
Cidade de Itapira. É muito importante possuirmos vários meios de comunicação em nossa 
cidade. No dia 12 eles publicaram na internet a centésima edição. Gostaria de voltar a falar 
em relação a alguns assuntos relevantes. Gostaria de dizer que li no Portal Cidade de Itapira 
que alguém teria suposto aquele panfleto ordinário que soltaram em relação a minha pessoa e 
que o mesmo teria sido minha obra e de meu marido. Para o débil mental que pensou uma 
situação dessas, gostaria de esclarecer duas coisas. A primeira seria que não precisamos disso. 
Não preciso fazer absolutamente nada para tentar uma promoção. Realmente não preciso 
disso. Gostaria que os senhores vissem se nos últimos dezenove anos se existe alguma 
propaganda de meu escritório em algum jornal. Não existe. Sou contra propaganda? Não, pois 
acredito que é válido. Inclusive, a propaganda é a alma do negócio, mas gostaria de dizer que 
a minha propaganda é feita naquele velho, bom e antigo sistema do boca a boca, ou seja, 
aquele cliente que sai satisfeito de meu escritório e acaba indicando a outro cliente. Então, não 
preciso fazer absolutamente nada para que venha a Ordem do Dia. Um panfleto ordinário e 
vagabundo daqueles é promoção para quem? Se ainda tivessem a distrito a questão política, 
mas envolver a minha vida profissional... Então, gostaria de dizer que esse boato deve ter 
saído de uma mente retardada e doente. É um verdadeiro absurdo. Não poderia deixar de falar 
sobre essa situação. Gostaria de perguntar ao presidente desta Casa se o mesmo gostaria de 
conversar com minha pessoa em off. Por mim, tudo bem. Até gostaria de agradecê-lo 
antecipadamente. O senhor disse que suspeitava de uma pessoa. Gostaria de dizer que estou 
aceitando sugestões. Gostaria que o senhor falasse quem seriam os suspeitos. É uma 
investigação muito ampla. Realmente se o senhor puder dizer até pelo fato de estar apócrifo... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Aliás, o PCI como 
costumo dizer, usou a imaginação. Disse para a senhora que ao descobrirmos, 
automaticamente teríamos uma surpresa. Inclusive citei o fato de panfletos antigos na época 
de nossa eleição, onde recebíamos via correio e que possuíam os mesmos erros de português. 
Naquela época existiam coisas direcionadas contra nós. Não sei se a senhora se lembra dessa 
situação. Tenho a certeza de uma coisa, ou seja, seríamos muito burros se fizéssemos algo 
quando necessitamos do voto da senhora. Então, o resto considero uma falta de criatividade. 
A minha suspeita é a mesma pessoa de quem postava o mesmo panfleto na época nos 
municípios de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Na época não ficou muito claro o responsável por 
essa situação, mas posso dizer a senhora sobre o meu ponto de vista. Como a situação está 
apócrifa, acredito que cometeria um erro caso citasse o nome. Como advogado acabaria me 
lascando por alguém que fez algo contra a senhora. A senhora se lembrará, pois disse que 
teríamos uma surpresa em constatar que o responsável não é integrante de nosso grupo. 



Quando digo o nosso grupo me refiro aos integrantes desta Casa. Não posso controlar nada 
fora desta Casa. Depois posso falar com a senhora sem problema nenhum... Continuando a 
oradora: Gostaria de deixar registrado em relação a boca maldita. Essa pessoa deve se tratar 
e fazer qualquer outra coisa na vida ao invés de ficar dizendo bobagens. Outro assunto que me 
trás a esta tribuna seria no sentido de que fiquei muito pensativa na última sessão quando o 
vereador Mino disse que quem não estivesse do lado do irmão dele, automaticamente seria 
seu inimigo. Outro dia li em um caminhão o seguinte: 'Amigos nós perdemos e inimigos 
ganhamos.' É verdade. Então, você pode me ter como uma inimiga. Acreditava que 
pudéssemos ter divergências e sermos adversários em relação a alguns assuntos, mas se você 
declarou como seu inimigo, tudo bem. Então, sou sua inimiga pública. Talvez por inocência 
tenha lhe convidado para ser integrante do PT e por imaginar que o senhor pudesse ser uma 
pessoa que soubesse separar as coisas e, inclusive, fazer autocrítica em relação ao seu irmão. 
Pode dizer ao prefeito, irmão e líder do prefeito, para parar de ficar ligando para o deputado 
do PT a fim de me convencer a votar favorável as contas. Gostaria de dizer que não votarei 
favorável as contas. Para todo deputado que me liga eu digo o seguinte: 'Por que ele não ligou 
na época de suas campanhas alegando que ajudaria para tal feito?' Ele não ligou. Já disse que 
votarei contra as contas. Não adianta nenhum deputado integrante do Partido dos 
Trabalhadores ligar para mim, pois não mudarei meu voto. Vou falar, pois quem diz o que 
quer, acaba escutando o que não quer. O pior é ficar dizendo aos deputados do PT que caso 
votar contra, automaticamente o Munhoz voltará. O cara é tão incompetente para tentar querer 
jogar nas minhas costas um ônus que não é meu. Repito a todo deputado que ajudei a tirar o 
Barros Munhoz. Se ele voltar, gostaria de dizer que será com muito pesar. Se voltar, acredito 
que será graças a inoperância do prefeito Toninho Bellini que nos quatro anos não continuou 
seguindo o que fez nos quatro primeiros. É somente sair nas ruas da cidade para constatar o 
que as pessoas dizem. Eles devem estar indo até outra cidade para alegarem que o prefeito 
está bem. Então, gostaria de dizer que esse ônus não cairá sobre minhas costas. Sai da política 
como aquela que ajudou a tirar o Barros Munhoz e não como aquela que ajudou o mesmo a 
voltar. Quem sairá com esse ônus é o prefeito que fez uma péssima administração nos últimos 
quatro anos. Ele e a turma dele. Então, pode parar de pedir para algum deputado me ligar. 
Vou atender todos, mas gostaria de dizer que a minha resposta será a mesma. Põe uma coisa 
na cabeça, ou seja, não tenho medo. Já tentaram me caçar nesta Casa e já invadiram a minha 
casa. A minha cabeça está erguida. Não tenho medo de nada. Vou repetir algo que já falei no 
passado. O único homem que poderia ter medo nesta vida seria meu pai. Ele nunca me 
ensinou a ter medo de algum homem. Ele me ensinou a ter respeito pelas pessoas. Sejam elas 
homens ou mulheres. Infelizmente o meu pai morreu precocemente. Portanto, não será 
ninguém que vai me colocar medo ou vai me impedir de continuar com as minhas convicções. 
Boa noite e obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, 
imprensa, público presente, boa noite. Venho rapidamente a esta tribuna, senhor presidente, 
somente por uma questão de justiça. Quando envolvem o nome desse parlamentar, acredito 
que também devo se posicionar em determinados momentos que a ocasião exige. 
Recentemente houve uma reunião na Vila José Secchi e o Secretário da Saúde compareceu no 
evento a pedido dos moradores. Foi uma reunião democrática. É muito importante que a 
população se mobilize e reivindique aquilo que ela quer. Foi convidado um vereador desta 
Casa e eu que pertenço à aquele reduto eleitoral acabei não sendo convidado. Passaram a 
pauta de reivindicações ao Secretário da Saúde. Até aqui, tudo bem. Acredito que quando há 
mudanças, automaticamente o desconforto é gerado. Esse bairro existe desde 1982. Para você 
ter uma ideia, senhor presidente, sou da primeira turma do parquinho da Vila José Secchi. 



Então, as minhas raízes são profundas. Fico indignado no sentido de que às vezes essas 
reuniões são feitas e as coisas colocadas acabam nos entristecendo como se eu não fosse um 
vereador que não estivesse preocupado com o bairro. A reunião começou por esse lado, ou 
seja, para não resolver o problema das pessoas. Então, gostaria de deixar registrado a minha 
indignação. Estou presente todos os dias nesta Casa e vocês sabem disso. Nunca chegou 
algum convite para poder participar dessas reuniões. Respeito as preferências políticas das 
pessoas, pois não somos unanimidade, mas acredito que não é justo organizar uma reunião, 
não convidar a minha pessoa para participar e logo em seguida algumas pessoas meterem o 
pau. Somente no sentido de elencar algumas situações que já concretizei para o bairro, 
gostaria de dizer que a última reforma da quadra Érico Martins, a implantação de bocas de 
lobos, iluminação, além de vários outros fatores positivos obtiveram a minha participação. 
Então, senhor presidente, somos integrantes do Legislativo. Foi uma grande injustiça esse tipo 
de conduta... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Particularmente nunca me preocupei com reuniões até pelo fato de que sou adepto pelas 
mesmas. As reuniões são boas porque todos podem falar, ou seja, não somente quem 
reivindica como também quem está presente. Estava presente quem exatamente deveria estar, 
ou seja, o Secretário da Saúde. As pessoas pleitearam que elas não queriam sair do José 
Secchi para se deslocarem até o Istor Luppi. O Secretário disse que em primeiro momento 
ficará dessa forma porque havia uma reclamação muito grande vinda há muito tempo no 
sentido de que o PPA dos Prados estaria lotado. Se a intenção foi construir o Istor Luppi para 
não somente disponibilizar suporte aos moradores da localidade, acredito que devemos crer 
que o Secretário fez da maneira correta. Caso necessitarem de algumas alterações com o 
tempo, acredito que as mesmas serão concretizadas. Acho que a reunião, independente de 
quem estava presente, nobre vereador... Acredito que vossa excelência deve levar como um 
aprendizado. Vossa excelência deve saber de tudo o que fez pela localidade. O senhor deve 
sempre trabalhar pela maioria. Acho que vossa excelência fez um belo trabalho pelo bairro e 
não deveria ficar preocupado com esse tipo de reunião, pois essa situação não levará a lugar 
algum. Como o Secretário da Saúde resolverá o problema, automaticamente a fama recairá no 
mesmo. Então, continue mostrando seu trabalho, pois acredito que esse é o melhor caminho... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Estive presente na reunião, pois 
fui convidado pela população que reside na localidade. Ninguém falou mal. Não fiquei na 
reunião até as últimas pessoas irem embora. Foram feitas perguntas e reclamações. Ninguém 
falou mal de ninguém. O Zalberto esteve presente e também não constatou nada. Deixei o 
local, pois tinha outro compromisso. Ninguém falou mal de vossa excelência e, sequer, 
alguma coisa foi dita por minha pessoa ou pelo Secretário. Foi tratada na reunião a questão da 
mudança de algumas pessoas do PPA... Continuando o orador: Acredito nas palavras de 
vossa excelência. O que chegou a mim foi outra situação. Vim a esta tribuna somente para 
fazer um desabafo. Não obtive a oportunidade de participar da reunião. Acredito que foi um 
ato de deselegância. Algumas pessoas agiram totalmente de forma que me entristeceu. 
Sempre me coloquei e continuarei me colocando a disposição do bairro. Gostaria de 
parabenizar vossa excelência pela sua presença na reunião. Acredito que os vereadores devem 
trabalhar por toda cidade. Somente gostaria de deixar registrado que as coisas não funcionam 
dessa maneira. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. O que me trás a esta tribuna, senhores, é uma 
indicação de minha autoria. Espero que todos permaneçam nesta Casa até a matéria ser lida, 
discutida e votada. A matéria trás algumas reivindicações de alguns jovens praticantes de 
esportes radicais. Eles utilizam a pista de skate atualmente, mas cabe ressaltar que existe um 
determinado descontentamento em relação a mesma. Gostaria de parabenizar a todos os 



senhores pela mobilização e pelo exemplo de cidadania que vocês estão disponibilizando na 
data de hoje. Realmente vocês estão praticando a cidadania em nossa cidade. Cidadania, em 
poucas palavras, o que vem a ser? Direitos e deveres do cidadão. Possuímos nossos deveres e 
direitos. De forma pacífica estão protestando com cartazes. Acredito que estão fazendo valer o 
direito de todos. Gostaria de me adiantar e dizer um pouco a respeito dessa indicação. É muito 
fácil nós vereadores ouvirmos as necessidades da população e, automaticamente elaborarmos 
algumas indicações. Acredito que devemos sentir essa manifestação. Tomei a liberdade e fui 
até a pista de esportes radicais duas vezes. Realmente constatei a necessidade de melhorias. 
Gostaria de esclarecer aos senhores que a função do Legislativo é exatamente isso, ou seja, 
receber os senhores nesta Casa a fim de levar as reivindicações até o Poder Executivo. Como 
vereadores encarregamo-nos de reivindicar melhorias. Há falhas? Sim, mas não quero me 
eximir da responsabilidade. É inerente ao vereador a fiscalização do Poder Executivo. 
Assumo a responsabilidade de não ter fiscalizado devidamente e chegar ao ponto de como 
chegou a situação atual da pista de skate. Fui pessoalmente até a localidade e fui muito bem 
recebido pelos atletas itapirenses e os praticantes de esportes radicais. Realmente foi mostrada 
toda a dificuldade e o que estão passando atualmente para poder usufruir da pista. Obtive 
informações da pista no sentido de que a mesma é referência em nossa região. Poucas cidades 
possuem uma pista daquele porte. Acredito que devemos valorizar essa situação, tanto que 
possuímos um atleta chamado Bruno Bello. Possuímos você como itapirense. É um orgulho 
para todos nós. Foi elaborado um voto de congratulação direcionado a sua pessoa. Espero que 
você aguarde nesta Casa para que a matéria seja votada a fim de que receba o respeito por 
parte desse Legislativo. Você está levando o nome de nossa cidade. É muito importante, você 
como representante do esporte radical, levar o nome de nossa cidade. Muitos jovens se 
refletem em sua pessoa. Acredito que devemos respeitar e valorizar seu trabalho. O Bruno 
Bello foi classificado em 4º lugar no ranking. Gostaria de desejar os nossos mais sinceros 
parabéns a você. Enfim, somente estou iniciando a discussão para que vocês entendam que o 
Pequeno Expediente é o momento em que o vereador pode falar o que quiser. Foi feita a 
reivindicação. A reivindicação é justa e a mesma será encaminhada a Ordem do Dia de Hoje 
para ser discutida e votada. Então, gostaria de dizer que estou usando desse espaço para 
iniciar as discussões e agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença e boa 
noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público presente, 
imprensa. Em relação a fala da nobre vereadora Sônia, gostaria de dizer que aqueles que me 
acompanharam durante sete anos como vereador sabe do respeito que possuo pelos 
vereadores Toninho Orcini e pela Sônia. Minhas palavras são curtas. Não gostaria de entrar 
em debate com a nobre vereadora, pois realmente demonstraria que tudo aquilo que disse 
seria mentira. Em nenhum minuto disse que seria inimigo da vereadora. Ela declarou que 
seria minha inimiga a partir de terça-feira passada. Caso exista alguém que está perdendo 
amizade nesta Casa, acredito que o tempo se encarregará de mostrar. Esse seria meu 
pensamento. Lamento que a situação tenha tomado esse caminho. Em relação as atitudes 
tomadas por outros vereadores, pelo prefeito e o pelo vice-prefeito, gostaria de dizer que não 
posso responder por essa situação. Tudo aquilo que sempre disse continuará valendo. Vou 
seguir a minha meta e meu caminho da forma que sempre conduzi. Aqueles que se acharem 
meu inimigo... É como sempre disse, ou seja, é muito bom possuirmos amigos. Muitos me 
conhecem como amigo e como conciliador. Como inimigo poucas pessoas me conhecem. 
Espero que continue sendo poucos inimigos, pois não gostaria de adquirir mais inimigos. O 
que me leva a um fato muito mais importante nesta Casa seria no sentido de que às vezes as 
pessoas dizem verdades e meias verdades. Em minha opinião, as mentiras sendo meia verdade 



também é mentira. Não sei aonde querem chegar. Existem coisas reais que estão 
sacramentadas. Com todo respeito, gostaria de falar sobre a barbaridade que o vereador 
Carlinhos fez no jornal Cidade de Itapira. Ele disse que o prefeito aumentaria o IPTU do ano 
de 2009, além de outras situações. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que meia página 
daquela custa muito dinheiro. Ninguém publica a matéria gratuitamente. Quem está pagando 
por isso é o Barros Munhoz, pois nunca faltou dinheiro a ele. Ele está comprando partidos 
políticos, além de segurar as coisas nesta Casa do modo em que bem entende através dos três 
vereadores. Lamento que o nobre vereador tenha dado um tiro errôneo. Gostaria de repetir 
uma situação que estou cansado de dizer na imprensa. Ele disse que no ano de 2009 houve um 
aumento de 7%. A discussão na época foi no sentido de que cerca de dois mil contribuintes 
estariam deixando de pagar ISSQN. Aqueles que estavam cadastrados e regularizados, 
levando em consideração o orçamento, talvez houvesse essa necessidade de aumento. 
Deixaria de se pagar ISSQN desde até uma manicure. Como o prefeito foi até a Rádio Clube e 
esclareceu o fato do IPTU, o que aconteceu? Doeu, ou seja, a apunhalada acertou o coração. 
A partir desse momento o deputado liga para o vereador Carlinhos Sartori e solicita ao mesmo 
para correr até à Rádio e desmentir a situação. Estou com os papeis em minhas mãos. Em 
1998 houve 20% de aumento no IPTU. Em 1999 houve 15% de reajuste no IPTU. No ano de 
2000 houve 10% de reajuste no IPTU. Em 2002 houve 9,5% de aumento no IPTU. Em 2003 
houve 10% de aumento no IPTU. Em 2004 houve 8,5% de reajuste no IPTU. Nesses oito anos 
quem era o prefeito de Itapira? Barros Munhoz. Em todos esses anos resulta-se em 88% de 
aumento no IPTU. Nos oito anos de administração Toninho Bellini houve 0% de aumento no 
IPTU. Caso fossemos na mesma sequência do Barros Munhoz, acredito que atualmente 
resultaria em 229%. Então, vereador, lamento essa situação. Tome cuidado quando os outros 
falarem para você fazer as coisas. Muitas vezes acaba colocando a cara onde não deve quem é 
pau mandado. Está provado que não houve aumento no IPTU na administração Toninho 
Bellini. Vocês estão querendo falar que no ano de 2009 tentaram uma covardia contra o povo 
de Itapira. Covardia foi reajustar em quase 90%. Com certeza aumentariam mais 300% e 
ainda acabariam vendendo o SAAE. Os valores cobrados por credores sem a dívida 
contabilizada chega a R$ 26.800.000,00. Atualmente o Fundo de Aposentadoria possui R$ 
40.000.000,00. Foi pago R$ 17.000.000,00 da dívida do Munhoz e negociado o restante para 
ser pago em sete anos. Pelo amor de Deus, nobre vereador, quando for lá possua uma coisa 
concreta nas mãos. Diga ao Munhoz para não colocá-lo em fria. Não podemos assinar carta 
em branco para qualquer um que liga para nós. A nossa responsabilidade é maior do que isso. 
Automaticamente fico em uma situação difícil, pois como líder do prefeito tenho que vir a 
esta tribuna para defendê-lo e ainda possuir todo cuidado para não desacatar o senhor. A 
desonestidade não é do prefeito e sim de um prefeito que durante oito anos somente deixou 
dívidas para Itapira. Sabemos que os R$ 20.000.000,00 acumulados da Sabesp deverão ser 
pago algum dia. Para ele R$ 20.000.000,00 não é absolutamente nada. Caso ele voltar daqui a 
um ano, acredito que o mesmo conseguirá arrumar R$ 20.000.000,00 com o Aloísio Nunes ou 
talvez com outra pessoa. Ele não pagou os fornecedores da Prefeitura. Para mim o maior 
orador da história da política do Brasil chama-se Paulo Maluf. Falam do Maluf, mas o mesmo 
está debaixo do braço do senhor Munhoz. Ele possui o dom de falar, além de possuir um 
português corretíssimo. Infelizmente tudo o que ele faz acaba não usando para o bem. Itapira 
está engasgada com ele. Ele vai gastar o que tem e o que não tem para voltar a frente dessa 
cidade. Ele precisa provar para seu ego e para todos que voltará a Itapira para enterrar todos. 
Deus é grande e sabe o que vai fazer. Somente peço à aqueles que tentaram denegrir para 
denegrirem com verdades e não com mentiras. Gastem dinheiro com jornais dizendo a 
verdade. Se existe alguém desonesto e ordinário que não cumpre e não paga as pessoas 



chama-se José Antonio Barros Munhoz. Vulgo Totonho Munhoz para o povo de Itapira. Ele 
largou dívidas e continuará deixando dívidas. Quero ver se ele receberá algum voto de algum 
funcionário público que recebeu seu pagamento em dia durante oito anos. Boa noite e muito 
obrigado a todos.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de passarmos ao 
Expediente, gostaria de agradecer a presença de todos e ao mesmo tempo pedir desculpas, 
pois não podia interromper os nobres vereadores. Agradeço a presença de todos os atletas 
radicais. Antes de mais nada, gostaria que o nobre vereador Cleber Borges explicasse para 
todos que o requerimento pode ser encaminhado a Ordem do Dia a fim de ser discutido e 
votado. A pauta de hoje possui muitas matérias. Existe a possibilidade de o requerimento ser 
votado antes. Estou explicando essa situação porque o nobre vereador disse que a matéria 
seria encaminhada a Ordem do Dia. Caso a matéria for encaminhada a Ordem do Dia, 
acredito que a mesma será votada por volta das 23:00 horas. Espero que vocês continuem na 
presente sessão. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador DÉCIO DA ROCHA CARVALHO , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 1ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de Fevereiro de 2012. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 4ª 
Sessão Extraordinária, realizada no dia 10 de Fevereiro de 2012. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. 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. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 0038/2012.- Requer licença para tratamento de saúde nas datas que 
especifica. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o Balancete 
dos recursos recebidos e das despesas realizadas do mês janeiro de 2012. Autoria. Mesa da 
Câmara DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Ofício Especial, o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Decreto Legislativo. 5º) Projeto de Decreto 
Legislativo nº. 002/2012.- Em que o Sr. Comissão de Finanças e Orçamento submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre apreciação das Contas do 
Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício financeiro-econômico de 2009. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Projetos de Decreto Legislativo o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Resolução. 6º) 
Projeto de Resolução nº. 001/2012.- Em que o Sr. Manoel De Alvário Marques Filho 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação do § 3º Art. 
5º, da Resolução nº 280. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 7º) Projeto de Resolução nº. 002/2012.- Em que o Sr. Manoel De Alvário 
Marques Filho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 
dispositivos da Resolução nº 282, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Parlamento 
Jovem de Itapira.. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Lei. 8º) Projeto de Lei nº. 0011/2012.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini 



submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Viela Dalnice 
Pínola, a viela inominada que dá acesso ao Pátio do Mercado Municipal. A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Somente estou 
levando ao conhecimento desta Casa que um morador residente próximo a localidade 
solicitou essa situação. Ele não consegue sair de sua residência pelo fato de que muitas 
pessoas acabam estacionando seus veículos em frente a sua garagem... Manoel de Alvário 
Marques Filho: Acredito que mesmo com a mudança do nome da rua essa situação não será 
resolvida. O morador deve chamar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar... Continuando o 
orador: A Polícia Militar não multou um veículo pelo fato de que a localidade não possuía 
denominação... Manoel de Alvário Marques Filho: Mas na pior das hipóteses, deveriam 
escrever fundo do Pátio do Mercado, vossa excelência. Caso denominarmos outro nome de 
rua que já existe, acredito que corremos o risco de errarmos duas vezes. É uma situação 
complicada... Continuando o orador: Vou retirar o projeto para melhores estudos, 
lembrando que o projeto foi elaborado embasado em uma solicitação feita por um morador da 
localidade.” 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) 
Projeto de Lei nº. 0012/2012.- 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$ 
30.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
Projeto de Lei nº. 0013/2012.- 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$ 1.600.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 11º) Emenda 
Modificativa de nº. 001/2012.- Ao Projeto de Lei nº 03/2012.- Altera o Artigo 1º do Projeto 
de Lei 03/2012.. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2010. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 12º) PARECER nº. 05/2012.- Ao Projeto de Lei nº 003/2012. As 
Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência 
Social e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas 
que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 003/2012, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.198/07", são de parecer favorável, 
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: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Fevereiro de 2010. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 06/2012.- Ao Projeto de Lei nº 005/2012. As Comissões de Justiça e 
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços 
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei nº 005/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Retifica 
titularidade do imóvel descrito no artigo 2º da Lei nº 4.840/11", são de parecer favorável, 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. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 14º) 
PARECER nº. 07/2012.- Ao Projeto de Lei nº 006/2012. As Comissões de Justiça e 
Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços 
Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar 
parecer ao Projeto de Lei nº 006/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Revoga 
a Lei nº 4.786, de 24 de agosto de 2011", são de parecer favorável, 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. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai 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 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 15º) PARECER nº. 
08/2012.- Ao Projeto de Lei nº 010/2012. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
nº 010/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 360.000,00", são de parecer favorável, 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. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Luis Hermínio Nicolai 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 14 de 
Fevereiro de 2012. 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 a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0027/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos 
Eduardo de Ornellas Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0028/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Pansa Machado. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0029/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria José Basiloni. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0030/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marta Helena B. S. Gonçalves Lopes. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0031/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Julieta Cestaro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0032/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Oliveira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0033/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. João Carlos do Couto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0034/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Élio Ribeiro dos Santos. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0035/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Aristides Teodoro de Almeida Martins (Ari). Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0036/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Porcelli Cavalari. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0037/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Angela Marfil Lerro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. 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, pela ordem. a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e 
a Casa aprova por unanimidade o remanejamento do Requerimento nº 29/2012 e da Indicação 
67/2012 a fim de serem votados devido ao tempo escasso do Expediente. O Sr. presidente 
acatando o requerimento aprovado pelo colendo plenário solicita do 1º Secretário para que a 
Leitura do Requerimento nº 29/2012 e da Indicação nº 67/2012. 27º) Requerimento nº. 
0029/2012.- Voto de Congratulação com o atleta Bruno Bello por ter alcançado a marca de 4ª 
colocação no Ranking de Esportes Radicais na modalidade Skate. Autoria. Cleber Borges. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de 
parabenizar o Bruno pela sua competência e pelo seu esforço e brilhantismo que está 
possuindo no esporte radical. Cabe ressaltar que o Bruno foi classificado na 4ª posição do 
ranking. Você é um exemplo a todos itapirenses, pois está levando o nome de nossa querida 
cidade para a região. Inclusive, existem relatos que você apareceu em um programa de 
televisão. Sabemos que os esportes radicais não possuem um reconhecimento tão grande em 
nosso país, mas o que depender desta Casa Legislativa e dos vereadores essa situação será 
revertida. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 28º) Indicação nº. 0067/2012.- Sugere manutenção e revitalização na pista de 
esportes radicais José Carlos Sievi. Autoria. Cleber Borges. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos novamente. Já 
iniciei minhas palavras em relação ao problema da pista de skate. Tenho cinco minutos para 
falar e gostaria de ser breve. É de nossa responsabilidade trazer as reivindicações de nossa 
população. Mais uma vez gostaria de parabenizá-los pelo exemplo de cidadania que vocês 
estão disponibilizando, ou seja, de reivindicar, de forma pacifica, nesta Casa. Acredito que 
vocês estão fazendo valer os direitos e deveres do cidadão. Não fujo da responsabilidade 
como vereador. É um poder inerente aos vereadores de fiscalizar o Poder Executivo. Há 
tempos que vem ocorrendo todos esses problemas na pista de skate de nosso município. 
Como disse aos senhores, estive presente na localidade e constatei os reais problemas. Seria 



muito leviano de minha parte acusar ou transferir a responsabilidade. Por esse motivo digo 
que a responsabilidade também é nossa. A culpa é do Poder Executivo, pois não fez o dever 
de Casa, mas como é um poder descentralizado, acredito que não cabe a nós acusar. Então, 
gostaria de deixar bem claro que a nossa parte seria no sentido de acolher as reivindicações e 
tentar fazer valer os direitos dos cidadãos. A presença de todos nesta noite é muito importante 
para o Poder Executivo tomar as providências cabíveis. Já conversei com o irmão e líder do 
prefeito nesta Casa. Vamos conversar com os secretários a fim de levar as referidas 
reivindicações. Gostaria que o senhor assumisse o compromisso publicamente perante os 
jovens para que providências sejam tomadas. Realmente, nobre vereador, estive presente na 
localidade e constatei muitos problemas. Muitos trabalham e saem às 18:00 do serviço. Cabe 
ressaltar que muitos gostam de praticar esportes radicais, mas a localidade não possui 
iluminação. É lamentável. São coisas fáceis do Poder Executivo resolver... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  O compromisso já fica concretizado, nobre 
vereador, até mesmo pelo fato de que já agendamos uma data específica para apresentar as 
reivindicações aos secretários. A presença dos atletas nesta noite é fundamental. Esperamos 
que as reivindicações sejam atendidas. Então, gostaria de dizer novamente que o 
compromisso está firmado. Assim que recebermos uma resposta, automaticamente a situação 
será transferida a todos. Obrigado... Continuando o orador: Muito obrigado, nobre vereador. 
Agradeço a disponibilidade. Parabéns aos senhores pela presença. Estamos fazendo a nossa 
parte. Vamos cobrar do Poder Executivo para que a reivindicações sejam atendidas. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 067/2012. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  
“Um amigo meu está presente nesta Casa e o mesmo também reivindicou a mesma situação. 
Graças a Deus o Vereador Cleber Borges registrou a solicitação. Não pude fazer o 
requerimento, mas votei favorável e carimbarei meu nome junto ao requerimento. Estou 
apenas dando satisfação a pessoa que solicitou a mesma situação através do Facebook. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A 
seguir, o Sr. Presidente suspende a sessão por cinco minutos a fim de que os nobres 
vereadores possam se fotografar com o homenageado. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, 
após verificação de "quorum", o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 29º) 
Requerimento nº. 0023/2012.- Congratulação com a Diretoria e associados da Sociedade 
Recreativa Itapirense pelo sucesso obtido na realização do Baile do Hawai deste ano. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Requerimento nº. 0024/2012.- 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 as áreas que foram desapropriadas 
para fazer uma represa em Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 
0026/2012.- Voto de Congratulação com os proprietários e funcionários da escola 
Interativinha pelas novas instalações da instituição. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento 
nº. 0027/2012.- Voto de Congratulação com todos os funcionários e diretoria da rede de 



supermercados DIA % pela inauguração da mais nova loja da franquia em Itapira. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 33º) Requerimento nº. 0028/2012.- Voto de Congratulação com a igreja 
Assembléia de Deus em Itapira, e Secretaria de Missões da mesma, assim como com a 
publicação de alcance estadual Revista Vencedor, pela publicação de matéria relativa à 
congregação itapirense. Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 0030/2012.- 
Congratulação com toda a equipe do Departamento Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, assim como seu diretor, Joaquim Barbosa Júnior cujo trabalho resultou na 4ª 
posição do de programa Pacto das Águas do estado de São Paulo. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) 
Requerimento nº. 0031/2012.- Congratulação com o itapirense Eric Lucian Apolinário pela 
fundação do Núcleo M.M.D.C. de Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Requerimento nº. 0032/2012.- 
Congratulação com os integrantes da nova diretoria da ordem Para-Maçônica Demolay que 
irá conduzir a XVII gestão administrativa do capítulo 'Marco Antônio Libano dos Santos'. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 37º) Requerimento nº. 0033/2012.- Moção de Boas Vindas ao padre Ademir 
Bernardelli, que assumiu a Paróquia de São Benedito no dia 05 de fevereiro de 2012. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 38º) Requerimento nº. 0034/2012.- Voto de Congratulação com a itapirense 
Verusca Carvalho, destaque de 2011 entre as franqueadas da loja L'acqua Di Fiori. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 39º) Requerimento nº. 0035/2012.- Congratulação com a Diretoria e associados 
do Clube de Campo Santa Fé pelo sucesso obtido na realização do Baile do Hawai deste ano. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 40º) Requerimento nº. 0036/2012.- Congratulação com o estimado casal Sr. 
Antônio Mariano e sua esposa Sra. Sebastiana Ferian Mariano, pelas comemorações de Bodas 
de Ouro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Requerimento nº. 0037/2012.- 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 
mudança dos pacientes que atualmente são atendidos na UBS dos Prados para a UBS no 
bairro do Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 001/2012.- 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 Cavengahi. Autoria. 



Décio Da Rocha Carvalho. 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 002/2012.- Sugere construção de 
cobertura na quadra poliesportiva do Braz Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 
003/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente construir um 
campo de futebol no bairro Braz Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 
004/2012.- Sugere estudo por parte da Prefeitura para realização de implantação de luminárias 
no Campo Alcides Lauri, na Vila Boa Esperança. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação nº. 
005/2012.- Sugere estudo por parte da Prefeitura para implantação de luminárias no campo de 
futebol existente no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 
006/2012.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que realize estudos objetivando dotar de 
iluminação pública todos os loteamentos de Itapira que já pagam o IPTU. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 48º) Indicação nº. 007/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente da Prefeitura que realize o asfaltamento da via que liga o morro do Graví até o 
espaço conhecido como Bié II. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 008/2012.- 
Sugerimos ao Sr. Prefeito desenvolver gestões e parcerias com objetivo de Itapira ser 
beneficiada com a transmissão do sinal de T.V. digital. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 
009/2012.- Sugere implantação de uma UBS móvel para atender a zona rural de Itapira. 
Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 51º) Indicação nº. 0010/2012.- Sugere executar-se a recuperação da 
guarda lateral de proteção da ponte que divide Itapira, pelo bairro Rio Manso com o 
município de Pinhal. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Indicação nº. 0011/2012.- Sugere execução de 
asfaltamento na parte pavimentada por bloquetes na rua Tereza Lera Paoletti. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 53º) Indicação nº. 0012/2012.- Sugere execução de serviços de 
melhorias nas estradas rurais de Itapira, como implantação de galerias de água e 
cascalhamento. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 0013/2012.- Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal determinar ao departamento competente realizar obra para a canalização do 
córrego existente entre a Avenida Liberdade e Avenida Henriqueta Soares, assim como 
realizar obra para continuação do calçadão já existente em parte da via, além de manutenção 
na iluminação em todo o trecho acima citado. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, o Sr. 
Presidente informa que as matérias de autoria do nobre Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno 
serão retiradas da pauta devido a falta de assinatura. Isto feito, o Sr. Presidente solicita do 1º 
Secretário para que continue a leitura das matérias do Expediente. 55º) Indicação nº. 
0041/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de um bicicletário no centro da cidade. 
Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, a vereador Cleber João da Silva Borges 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 56º) Indicação nº. 0042/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito implantar 
uma Guarda Municipal que atue especificamente na zona rural de Itapira. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 57º) Indicação nº. 0043/2012.- Sugere incluir as ruas Otávio 
Monezzi, Minas Gerais e Ari Wilson Cremasco no programa de recapeamento asfáltico. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 58º) Indicação nº. 0044/2012.- Sugere realizar estudo e levantamento para 
consertos das calçadas da Avenida Rio Branco. 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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) 
Indicação nº. 0045/2012.- Sugere que a municipalidade construção rampas de acesso para 
portadores de necessidades especiais nas principais vias da cidade. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 60º) 
Indicação nº. 0046/2012.- Sugere implantação de um redutor de velocidade tipo lombada nos 
locais que especifica para solucionar problema no cruzamento da rua Santo Malandrin e 
Fenízio Marchini. Autoria. Toninho Orcini. 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 14 de Fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) Indicação nº. 0047/2012.- Sugere 
asfaltamento dos 50 metros que antecedem a entrada ponte do Rio do Peixe e dos 50 metros 
que procedem o mesmo local. Autoria. Toninho Orcini. A seguir, pela ordem, o vereador 
Antonio Orcini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 62º) Indicação nº. 0048/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
tomar as medidas cabíveis para instalação de pontos de iluminação pública na rua José 
Antônio Rogatto, no bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 63º) Indicação nº. 0049/2012.- 
Sugere ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento competente realizar limpeza dos 



bueiros existentes na rua José Lopes, assim como construção de novos bueiros na mesma via. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 64º) Indicação nº. 0050/2012.- Sugere reforma no banheiro público existente na 
praça de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 65º) Indicação nº. 0051/2012.- Sugere troca das 
lâmpadas queimadas da praça central e coreto, no bairro de Eleutério, assim como da praça 
José Benedito Torres. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 66º) Indicação nº. 0052/2012.- Sugere construção de 
redutor de velocidade tipo lombada na rua Francisco Job Filho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 67º) 
Indicação nº. 0053/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua 
Francisco de Paula Moreira Barbosa próximo ao estabelecimento comercial denominado 
'Local Beer'. 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 14 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 68º) Indicação nº. 0054/2012.- Sugere 
execução de operação tapa-buracos na rua Avelino Moreira no Jardim Paraíso. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 69º) Indicação nº. 0055/2012.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine ao 
departamento competente realizar uma reforma no prédio da administração do Cemitério da 
Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 70º) Indicação nº. 0056/2012.- Sugere determinar equipe roçar o mato no 
Cemitério da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 71º) Indicação nº. 0057/2012.- Sugere a construção de 
uma Capela no Cemitério Municipal da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 72º) Indicação nº. 0058/2012.- 
Sugere realizar-se serviço de limpeza, e remoção de entulhos no bairro Nosso Teto. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 73º) Indicação nº. 0059/2012.- Sugere manutenção e melhorias que especifica na 
praça Bernardino de Campos. 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 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 74º) Indicação nº. 
0060/2012.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 horas, 
no bairro de Barão Ataliba Nogueira, haja vista a existência de prédio para tal fim no local. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 75º) Indicação nº. 0061/2012.- Indica ao Sr. Prefeito Municipal 



determinar ao departamento competente realizar obra para a canalização do córrego que corta 
o bairro dos Prados no trecho das ruas João Brandão Júnior e Laudelino Pires Monteiro. 
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 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 76º) Indicação nº. 0062/2012.- Indica ao Senhor Prefeito para 
que determine melhorias no prédio do posto dos Correios em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 77º) Indicação nº. 0063/2012.- Sugere realizar-se serviço de limpeza, e remoção 
de entulhos no bairro Alonso Carmona, mais precisamente na Rua Benedito Batista Oliveira. 
Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 78º) Indicação nº. 0064/2012.- Sugere realizar-se serviço de tapa-buracos na 
Rua Benedito Batista Oliveira, defronte ao Número 139. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 79º) Indicação nº. 
0065/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a mudança dos bebedouros públicos existentes em praças e 
parques municipais e outras localidades por equipamentos mais eficientes, econômicos e 
modernos. Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. 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 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 80º) Indicação nº. 
0066/2012.- Sugere denominar o próximo centro odontológico ou estabelecimento público 
desta área em nosso município de Paulo de Tarso Nascimento Pinto. Autoria. Todos Os 
Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 81º) Indicação nº. 0068/2012.- Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao 
departamento competente a construção de um Núcleo de Assistência Integral no bairro Istor 
Luppi Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 82º) Indicação nº. 0069/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a pintura de 
faixas de pedestre na Avenida Brasil, próximo à localidade que divide os bairros José Secchi e 
Jardim Paraíso. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 83º) Indicação nº. 0070/2012.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos na Rua Santo Breda no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 84º) Indicação nº. 0071/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 
departamento competente, realizar gestões junto de empresas de transporte, objetivando o 
transporte de alunos residentes nos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério, 
matriculados em cursos noturnos, como na ETEC, de faculdades e demais cursos existentes 
em nosso município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 85º) Indicação nº. 0072/2012.- Sugere construção de 
bueiro na praça Anna Vieira, em frente a empresa Solano, em Eleutério. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 86º) Indicação nº. 0073/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Rua Joaquim Vieira próximo à creche municipal existente na via. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura 
dos Ofícios: 87º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PSDB. Autoria. Membros 
PSDB DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 88º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PV Autoria. Membros PV 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 89º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PDT Autoria. Membros 
PDT DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 90º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PPL Autoria. Membros PPL 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 91º) Ofício s/nº.- Indicação Liderança da Bancada do PSB Autoria. Membros PSB 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 92º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001114; 001221; 000681; 
003100/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$ 124.400,50. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 93º) Secretaria de Atenção à Saúde: Respostas em atenção ao 
Ofício nº 532, de 06 de outubro de 2011, por qual solicita a aquisição de veículo para 
transporte de pacientes com dificuldade de locomoção. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 94º) Artesp: Respostas em atenção ao ofício nº 678/2011, que solicita a 
implantação de duas lombadas junto ao trevo de acesso à Empresa Estrela, na altura do Km 
175 da SP-352. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 95º) Ofício CG.C.EBC nº 
137/2012.- TC- 003765/026/06. Ref. Balanço Geral - Empresa Municipal de Habitação de 
Itapira - Exercício 2006.- Cópia da sentença proferida no processo em epígrafe, publicada no 
Diário Oficial do estado de 15/05/2009, bem como da R. decisão exarada pela E. Segunda 
Câmara em sessão 27/09/2011, em que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto, 
confirmando, em todos os termos, a sentença recorrida, conforme publicado Diário Oficial do 
estado de 06/10/2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Fevereiro de 2012. 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 primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2011.- Altera o § 7º, do 
artigo 18 da Lei Complementar nº 4.384, de 18 de dezembro de 2008. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 005/2011. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai 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 Complementar nº 005/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 005/2012.- 
Retifica titularidade do imóvel descrito no artigo 2º da Lei nº 4.840/11. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 005/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 006/2012.- Revoga a Lei nº 4.786, 
de 24 de agosto de 2011. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
006/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0010/2012.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 360.000,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 010/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 001/2012.- 
Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, 
objetivando que a mesma mude o ponto de ônibus existente na rua Antônio Pugina para o 
meio do quarteirão da rua Hortêncio Avancini no bairro Braz Cavenaghi. Autoria: Décio Da 
Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 001/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em 
única discussão o Requerimento nº 004/2012.- Oficiar ao Presidente da Assembléia 
Legislativa, José Antonio Barros Munhoz, solicitando a intervenção do mesmo junto ao 
Estado e órgãos competentes visando a implantação de cobertura de telefonia celular no bairro 
da Roseira e Rio Manso. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
004/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 005/2012.- 
Oficiar ao Governo do Estado, assim como o Presidente da Assembléia Legislativa, José 
Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão para a construção de um Hospital Infantil na 
região da Baixa Mogiana. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 



005/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 006/2012.- 
Oficiar o Governo Estadual, por meio do DER (Departamento de Estrada e Rodagens), 
solicitando aos setores competentes que sejam tomadas as medidas necessárias para melhorias 
na rodovia que Liga Itapira a Mogi Guaçu, assim como a construção de uma 3ª faixa ao longo 
da referida via. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 006/2012. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 008/2012.- Oficiar o Presidente da 
Assembléia Legislativa, deputado José Antônio Barros Munhoz, para que Itapira seja 
beneficiada com a extensão da obra de pavimentação da estrada do Rio Manso, levando o 
asfalto até a ponte do Rio do Peixe. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 008/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 009/2012.- 
Voto de Congratulação com o renomado psicólogo itapirense, José Antonio Zago, 
coordenador do CAPS/ad, pelo lançamento do seu 3º livro sobre drogas. Autoria: Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 009/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0010/2012.- Requer a constituição de Comissão 
Especial de Vereadores com a finalidade de efetuar-se revisão da Lei Orgânica do Município 
de Itapira e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova 
por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0016/2012.- 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 quanto ao pagamento de 
horas-extras. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 016/2012. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 0017/2012.- 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 quanto a 
situação dos funcionários da área de saúde não poderem tirar férias, mesmo com as mesmas 
vencidas e também não recebê-las em dinheiro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 017/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 
0018/2012.- 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 quanto a reforma da creche no bairro Istor Luppi. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 018/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 
Em única discussão o Requerimento nº 0020/2012.- 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 quando 
começarão as reformas nas UBSs dos bairros de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte 
Nova. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 020/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Em única discussão o Requerimento nº 0024/2012.- 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 as áreas 
que foram desapropriadas para fazer uma represa em Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICO LAI . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 17º) Em única discussão o Requerimento nº 0037/2012.- 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 
mudança dos pacientes que atualmente são atendidos na UBS dos Prados para a UBS no 
bairro do Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Em única 
discussão a Indicação nº 001/2012.- 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 Cavengahi. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 0011/2012.- Sugere execução de 
asfaltamento na parte pavimentada por bloquetes na rua Tereza Lera Paoletti. Autoria: Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Em única discussão a 
Indicação nº 0041/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de um bicicletário no centro da 
cidade. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Em única discussão a Indicação nº 
0042/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito implantar uma Guarda Municipal que atue especificamente 
na zona rural de Itapira. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Em única discussão a Indicação nº 0044/2012.- Sugere realizar estudo e levantamento para 
consertos das calçadas da Avenida Rio Branco. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 



SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 0046/2012.- Sugere 
implantação de um redutor de velocidade tipo lombada nos locais que especifica para 
solucionar problema no cruzamento da rua Santo Malandrin e Fenízio Marchini. Autoria: 
Toninho Orcini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Não faço muita 
indicação e requerimento. Vocês são testemunhas disso. Em relação ao problema encontrado 
na Rua Santo Malandrin que cruza a Fenízio Marchini, posso dizer que já estive presente na 
localidade juntamente com alguns integrantes da Prefeitura. A Rua Santo Malandrin 
transformou-se em uma via principal que corta todos aqueles bairros situados nas imediações 
do Flávio Zacchi. Estive conversando com alguns moradores e alguns deles me disseram que 
existe um risco intenso. Muitas pessoas não respeitam a sinalização. Há cerca de pouco tempo 
um veículo quase caiu no rio. Estive presente na localidade com uma equipe da Prefeitura por 
cerca de trinta minutos. Em pouco tempo constatamos várias situações perigosas ocorridas 
naquele trecho. Somente elaborei a indicação para mostrar aos moradores que realmente 
estive presente na localidade. Acredito que a implantação de redutores de velocidade na 
localidade seria plausível. Do modo que se encontra a situação, acredito que em pouco tempo 
ocorrerá uma tragédia. Depois que ocorrer algum acidente, acredito que nada adiantará. 
Ocorreram vários acidentes de pouca gravidade, mas acredito que devemos prevenir. Em 
relação a ponte do Rio do Peixe, acredito que deveriam asfaltar a entrada da ponte que 
disponibiliza acesso ao Bairro do Zé Branco. O que está ocorrendo? Existe muita areia na 
localidade, sendo que muitos condutores transitam em alta velocidade pelo local. Quando os 
condutores freiam seus veículos, automaticamente os mesmos não param devido a areia 
existente na localidade. Inclusive, há muito tempo meu irmão perdeu um veículo naquela 
localidade. Uma senhora colidiu contra o veículo de meu irmão. Há alguns dias uma perua 
lotada de pessoas não caiu no rio por Deus. Inclusive, a porta abriu e uma determinada pessoa 
quase caiu no rio em virtude desse problema. A pavimentação na localidade seria plausível. 
Acredito que apenas 50 metros de pavimento em cada lado da ponte resolveriam o problema. 
Por esse motivo elaborei essa indicação. Lutarei para que o senhor Prefeito concretize essa 
solicitação... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Existe um 
requerimento de minha autoria, nobre vereador, no sentido da construção de um trevo com 
iluminação na localidade. Vários acidentes já ocorreram na localidade. Meu tio quase morreu 
naquele trecho. Além de todos esses fatores relacionados a melhoria da localidade, acredito 
que a sinalização também seria plausível. Várias vezes tive que fazer o retorno naquela 
localidade devido a questão de assalto. Parabéns pela elaboração desse requerimento. Quem 
sabe vossa excelência sendo integrante da bancada, talvez a situação seja concretizada. 
Obrigado... Continuando o orador: Vossa excelência está equivocada. Sou um vereador 
independente. Vossa excelência é que balança e não cai. Faço aquilo que a população pede. 
Faço poucos requerimentos e indicações. Quando surgem problemas tento resolvê-los 
imediatamente. Não adianta ficar enchendo de papel. Não sou contra quem faz esse tipo de 
situação. Disse ao Carlinhos que ele está disputando com o Dionísio Coradi Filho e com o 
Chiquinho Vieira. Não sei quem está ganhando. O Dr. Mauro também está entrando na 
disputa. Sou mais objetivo. Converso com as pessoas e tento resolver os problemas. O 
Carlinhos conhece bem a localidade e sabe dos problemas existentes. Devemos resolver os 
problemas o mais rápido possível, caso contrário não adianta chorar mais tarde. No município 
de Mogi Mirim caiu um veículo com uma família em um córrego. Foi uma tragédia, pois 
todos os passageiros, incluindo o motorista, morreram. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 



única votação a Indicação nº. 046/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Em única discussão a Indicação 
nº 0047/2012.- Sugere asfaltamento dos 50 metros que antecedem a entrada ponte do Rio do 
Peixe e dos 50 metros que procedem o mesmo local. Autoria: Toninho Orcini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 047/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Em única discussão a Indicação nº 0053/2012.- 
Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Rua Francisco de Paula Moreira 
Barbosa próximo ao estabelecimento comercial denominado 'Local Beer'. Autoria: Cleber 
Borges. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Como o vereador 
Toninho Orcini disse anteriormente, gostaria de dizer que também não elaboro muita 
indicação em relação a lombada. Realmente esse local necessita de providências. Fui 
informado por muitos moradores para que alguma coisa seja feita na localidade. Não entendo 
muito sobre a questão do trânsito. Já pedi para que o setor de trânsito tome alguma 
providência. Não sei se a colocação de um radar resolveria o problema, mas acredito que 
alguma coisa deve ser feita. Estive presente na localidade no período noturno e 
flagrantemente constatei muito desrespeito por parte do alguns condutores. Então, alguma 
coisa precisa ser feita, principalmente no período da noite. A situação está preocupante... 
Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Vou pedir vistas 
da matéria. Outras situações podem ser feitas na localidade. O estabelecimento fica 
exatamente na esquina da Rua Padre Ferraz. Não existe a possibilidade de implantar lombada 
na localidade. Por quê? Porque os carros vão passar devagar e, automaticamente dificultará os 
condutores que estão vindo da Rua Padre Ferraz. A implantação deveria ser um pouco mais 
para cima ou para baixo. Exatamente naquela localidade a situação se torna inviável... 
Continuando o orador: A indicação específica na Rua Francisco de Paula Moreira Barbosa. 
Foi retirada a lombada anterior devido ao problema dos ônibus... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de lembrá-lo que antigamente 
havia uma lombada próximo a localidade, mas a mesma teve a necessidade de ser retirada. 
Inclusive, quem está solicitando a implantação dessa lombada é o proprietário do 
estabelecimento. O problema atualmente não é relacionado ao trânsito e sim dos usuários do 
estabelecimento que acabam estacionando sobre a calçada. Às vezes devemos colocar o dedo 
na ferida. O que está causando o maior problema são os próprios usuários, pois os motoristas 
que freqüentam a Lokal Beer estão estacionando nas esquinas a menos de três metros da 
conversão. Quando o local fica muito movimentado e as pessoas param para adquirir 
produtos, automaticamente acabam acontecendo isso. Particularmente não seria favorável a 
essa situação. O redutor da época acabava trazendo vários problemas aos ônibus de grande 
porte. A maioria dos ônibus convergem naquela localidade para saírem do município. Não 
acredito que a melhor solução seja a implantação de lombada. A melhor solução seria uma 
fiscalização ativa por parte da Guarda Municipal ou até mesmo da Polícia Militar. Caso 
estacionarem seus veículos adequadamente, acredito que não haverá nenhum problema 
direcionado ao proprietário, assim como também as pessoas. Ele está preocupado, pois já 
ocorreu um acidente defronte a loja. Seria somente uma colocação... Continuando o orador: 
Concordo em partes com o senhor. Acredito que o município possui responsabilidade em 
relação a questão das infrações de trânsito. É nítido e notório as infrações na localidade. 
Acredito que a Polícia Militar deve estar presente e aplicar as multas necessárias. Não sei se 



um radar, uma lombada ou talvez uma valeta seria plausível, mas alguma coisa deve ser feita. 
O vereador Rodnei Semolini também veio a relatar o fato. O Departamento de Trânsito deve 
tomar alguma providência em relação a localidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 26º) Em única discussão a Indicação nº 0059/2012.- Sugere 
manutenção e melhorias que especifica na praça Bernardino de Campos. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 059/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Em única 
discussão a Indicação nº 0060/2012.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda 
Municipal, em operação 24 horas, no bairro de Barão Ataliba Nogueira, haja vista a existência 
de prédio para tal fim no local. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 0061/2012.- Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal determinar ao departamento competente realizar obra para a canalização do 
córrego que corta o bairro dos Prados no trecho das ruas João Brandão Júnior e Laudelino 
Pires Monteiro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 
Em única discussão a Indicação nº 0065/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a mudança dos 
bebedouros públicos existentes em praças e parques municipais e outras localidades por 
equipamentos mais eficientes, econômicos e modernos. Autoria: Manoel De Alvário Marques 
Filho. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 14 de Fevereiro de 2012. 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. 


