
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 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, MAURO ANTONIO MORE NO, 
RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. 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. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite 
senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, 
imprensa, internautas, funcionários desta Casa. Venho a esta tribuna devido a vários assuntos 
que gostaria de falar. Pedi vistas de uma matéria na semana passada de autoria do nobre 
vereador Mauro Moreno. Não sou contra e sim a favor da indicação. Somente gostaria de 
avisá-lo que o PT já arrumou o dinheiro para tal feito. Parece-me que em época de campanha 
eleitoral o pessoal sai pegando tudo o que já está certo a fim de dizer no futuro que é o pai da 
criança. Em minha opinião, é uma situação muito desagradável, pois quem conseguiu a 
referida verba é o Partido dos Trabalhadores (PT). Devemos dizer o que é correto. Por esse 
motivo solicitei vistas da matéria. Nunca peguei nada de ninguém para dizer que o PT seria 
responsável por tal feito. Quando você começa a andar com traíra, acredito que traíra você 
vira. Essa é a realidade dos fatos. Quando você começa a andar com gente que não tem 
palavra parece-me que o negócio pega. É a mesma coisa do que doença contagiosa. 
Infelizmente o meu partido de tanto estar do lado do prefeito... Já sabemos o que o prefeito é. 
Lamento o fato de ter convidado o vereador desta Casa para ser integrante do PT. Talvez pela 
minha inocência acabei convidando o vereador para fazer parte do partido. Imaginava que ele 
não era igual ao seu irmão. Ele também puxou o meu tapete. Puxou bem puxado. O que acho 
mais desagradável de tudo é que não estava na reunião. Quando falo, acredito que falo no cara 
a cara. Não preciso fazer uma reunião rápida e rasteira como quem rouba. Não preciso de 
nada disso. Ontem fizeram essa reunião rápida e rasteira como quem rouba. Nessa reunião 
decidiram pela liderança da bancada, onde todos sabem que não sou eu. Gostaria de dizer que 
acho essa situação muito feia. Em minha opinião, essa situação não é coisa de companheiro e 
sim de moleque. É coisa de moleque, Mino. O seu irmão é um moleque. O que fala em pé não 
sustenta sentado. Você, tal qual a ele, é outro moleque. O PT de tanto andar com vocês 
aprontou essa graça. Se acharem que vou ficar deprimida, chateada e bronqueada, acredito 
que vocês estão muito enganados. Entre uma reunião do Partido dos Trabalhadores (PT) e 
uma reunião da formatura de minha filha, lembrando que cheguei atrasada devido a esse fato, 
gostaria de dizer que sempre optarei pela reunião de minha filha. Não tenham dúvidas em 
relação a isso. Inclusive, é o ano de formatura de minha filha. Com certeza compareceria na 
reunião de minha filha. O pior é que sabiam que iria a essa reunião. Aproveitaram o momento 
fértil, ou seja, o momento em que não estaria presente. Isso foi molecagem. Se estão achando 
que iria ficar quieta para discutir essa situação dentro do Partido dos Trabalhadores (PT), 
acredito que todos estão enganados. Então, gostaria de deixar registrado o meu repúdio. Em 
minha opinião, a discussão tem que ser política. Tinha que estar lá para concordar ou 
discordar disso. A presidenta do partido colocou que não havia consenso da bancada. Como 
não havia consenso da bancada se eu não estava presente? Não estava presente. Ninguém 
pode dizer que houve ou não consenso. Em minha opinião, é molecagem. Sou mulher e não 
moleque. Quando tenho que falar alguma coisa, automaticamente chego e falo. Não faço por 



trás e nunca irei fazer. Nunca farei uma situação dessas. Outra coisa que gostaria de dizer, 
inclusive já conversei com o Nino Marcatti, seria no sentido de que o mesmo colocou no 
Portal Cidade de Itapira que tinha ouvido uma informação que caso votasse favorável as 
contas do Toninho Bellini, automaticamente meu marido se separaria de minha pessoa. 
Primeiramente gostaria de dizer que é extremamente machista e de mau gosto essa colocação. 
Nós mulheres devemos ser respeitadas. Disse a ele que a minha relação não passa pelo poder. 
A minha relação passa pelo companheirismo. Não existe disputa de poder em minha casa. Na 
minha casa existe companheirismo. Então, ele disse que se retrataria na próxima edição do 
Portal Cidade de Itapira, pois foi de extremo mau gosto esse tipo de colocação. É um tipo de 
colocação que não se necessitava e de extremo machismo. São essas situações que afastam as 
mulheres da política. Gostaria de dizer, Sr. Fracaroli, que fiquei sabendo que o senhor nunca 
foi contemplado pelo município. Pedi vistas da matéria, pois gostaria de saber quem são os 
donos a fim de denominar alguma coisa. A coisa pública deve ser muito séria. Acho que esta 
Casa deve isso porque é uma família de Itapira. Um requerimento no sentido de sugerir ao 
prefeito que doe uma área seria plausível. Falei muito rápido, pois fiquei com medo de o 
tempo ser insuficiente. Fico muito preocupada com essas coisas. Nos três minutos finais 
gostaria de dizer aos senhores que ser oposição não é ser inimiga de alguém. Vejo o dinheiro 
público com uma situação muito séria e não como uma bandalha. Tem um projeto entrando 
nesta Casa disponibilizando bolsa de estudos aos estudantes. Fiz uma emenda no sentido de 
que aquele aluno que já é bolsista das escolas conveniadas não tem direito de entrar nesse 
programa. Se eles já são bolsistas, por que o município vai pagar? Então, isso é olhar o 
dinheiro público. Estava tão certa que a própria comissão acatou a emenda. Isso é ser 
oposição responsável. As contas do prefeito do ano de 2009 vieram com trinta e cinco 
ressalvas. Votei favorável porque a mesma foi aprovada pelo Tribunal de Contas. Isso é fazer 
oposição responsável e não ficar procurando pêlo em ovo... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Antonio Orcini:  Nós colocamos pelo consentimento de vossa excelência. Vossa excelência 
conversou comigo. Entendi perfeitamente onde você gostaria de chegar. Quando os membros 
da comissão chegaram, automaticamente relatei a situação a todos... Continuando a 
oradora: É exatamente isso, Toninho, pois não queria, por conta de minha emenda, protelar o 
projeto. Se a comissão entendeu que a emenda era correta, a mesma já deveria ter sido 
elaborada, pois a matéria viria a votação na data de hoje. Claro que se a comissão não acatasse 
a emenda, automaticamente defenderia a mesma através desta tribuna. Iria solicitar o voto de 
todos, onde automaticamente protelaria todo o processo. Fiz uma oposição consciente e 
responsável. As contas do prefeito vieram com trinta e cinco ressalvas. De toda sorte o 
Tribunal de Contas acabou aprovando, sendo que também votei favorável. Não fiquei 
procurando pêlo em ovo. Antes de ser vereadora, gostaria de dizer que sou operadora do 
Direito. Todos sabem que sou advogada. Vocês querem que eu dê as costas para a decisão do 
Tribunal de Contas. Vim aqui para deixar essas coisas claras. É lamentável. Estou há trinta 
anos no Partido dos Trabalhadores (PT). A minha história no PT não começou como a do 
vereador Mino, ou seja, ontem. Minha história não começou ontem. Começa muito mal 
porque me parece que o senhor entrou pela porta da cozinha. Graças a Deus entrei pela porta 
da frente. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, imprensa, funcionários desta Casa. Inscrevi-me no livro logo após a nobre 
vereadora, pois sabia que viria chumbo. Infelizmente olhem no ponto que chegamos. Estamos 
no mesmo partido, mas com rumos diferentes. Infelizmente a nobre vereadora fala e logo em 
seguida sai do plenário. Então, seria esse tipo de feitio que não gostaria de constatar. Se ela 
me julga como moleque, acredito que essa conclusão deve ter sido formada nesse momento, 



pois durante sete anos ela sempre afirmou que eu era companheiro. Para que todos saibam o 
tanto quanto não sou moleque, gostaria de dizer que ontem ela recebeu uma carta com AR, 
sendo que a mesma foi assinada. Cabe ressaltar que não faço parte da executiva do partido. 
Como ela está com muita raiva no coração e querendo fazer revanche política rejeitando a 
conta do prefeito... Com certeza essa situação terá um final feliz. Não estamos mais 
preocupados com essa situação, pois se o prefeito tivesse gasto R$ 4.000.000,00 sem destino, 
acredito que automaticamente essa situação resultaria em muitos problemas. Faltou cerca de 
apenas R$ 40.000,00 para se totalizar os R$ 25.000.000,00. A população sabe o que está 
acontecendo com as contas do prefeito, sendo que a maioria das pessoas que encontro nas 
ruas vem apoiando e afirmando que é uma situação absurda. A vereadora já foi líder do 
prefeito nesta Casa. Ela disse que era líder do PT, mas a situação foi levada ao conhecimento 
do partido. O partido disse que deveria tomar posição pelo fato de ela estar contra o voto em 
relação as contas do prefeito. Ela estaria indo contra a ordenação do partido. É somente por 
esse motivo que ela deixou de ser a líder. Ela está dando tiro no próprio pé. Estive presente na 
reunião, apesar de não ser necessária a minha presença pelo fato de não fazer parte da 
executiva do partido. Cabe ressaltar que a partir de hoje faço parte da executiva do partido. 
Cerca de sete pessoas fazem parte da executiva. A vereadora disse que atrasaria um pouco. O 
Edson que está há 30 anos no partido, juntamente com outras pessoas, chegou e disse o 
seguinte: 'Vamos aguardar a vereadora Sônia, pois a mesma atrasará um pouco.' A reunião 
estava marcada às 19:30. Eram exatamente 20:40... Se ela possui compromisso, gostaria de 
dizer que também possuo compromisso. Caso ela resolvesse chegar por volta da meia noite de 
forma democrática caberia a nós fazer a vontade dela? O pessoal deu por encerrada a sessão e 
pela ausência da nobre vereadora propuseram que fosse o líder do PT. Não fiz questão 
nenhuma dessa situação. Acredito que não poderia ser diferente. Se ela está dizendo que é 
opositora ao prefeito e votará contra o mesmo, além de ser contra o partido, automaticamente 
não sei qual o respeito da nobre vereadora pelo partido. Ela fala que está 30 anos no partido, 
sendo que votará contra o que o partido está propondo. Acredito que a vereadora deve saber 
que ninguém chegará dizendo que tudo ficará de bandeja. Então, é lamentável. Se a senhora 
tem compromisso, nobre vereadora, gostaria de dizer que também possuo compromisso. 
Nunca fugi dos debates. Não será o debate da senhora que me encarregarei de fugir. Disse que 
a partir do momento que a senhora disse que levará a ferro e fogo... A senhora me conhece 
como amigo. Não pense que a senhora virá a esta tribuna para tripudiar e gritar como sempre 
fez que me encarregarei de calar a minha boca e me abaixar. Com muita educação vou tentar 
levar a frente como sempre disse. Não quero dar baixaria, mas cada vez que a senhora citar 
meu nome e o nome de meu irmão... Um moleque não deixaria uma Prefeitura como está nos 
dias atuais. Está sendo disponibilizado mais de meio milhão para as entidades assistenciais. 
Aqui não tem oposição ferrenha porque a emenda de sua autoria foi acatada. Sobre a emenda 
da senhora foi elaborada outra colocação. A emenda de sua autoria possuía uma falha, sendo 
que o Elias se encarregou de corrigi-la. Não é somente a senhora que está fazendo ou 
deixando de fazer. Não quero entrar em debate com a senhora. Cada vez que a senhora vier a 
esta tribuna e citar o nome de meu irmão... São duas situações, ou seja, além de ser irmão do 
prefeito, também sou líder do mesmo. Então, vou ter que responder para a senhora duas vezes. 
Se o partido tomou essa decisão, acredito que não tenho nada a ver com essa situação. Sempre 
respeitei. Sou novo no partido, mas nem por esse motivo deixo de ser membro do PT. 
Agradeci a senhora por ter me convidado. Não sei qual seria a sua ingenuidade, pois a senhora 
não é ingênua. Você não esteve presente na reunião porque a senhora não apareceu. Saímos 
do local às 21:00, sendo que a senhora ainda não havia comparecido... A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: Nobre vereadora, a senhora disse tudo o que quis. Não interrompi a 



senhora e o vereador também não interrompeu. Somente estou dizendo que se ele descer o 
nível na falta de educação, automaticamente irei censurá-lo da mesma forma. A senhora está 
interrompendo uma situação. Na próxima semana a senhora poderá usar a palavra novamente 
sem problema nenhum. Quem falar o que quiser, infelizmente terá que ouvir caso algum 
vereador esteja inscrito. A senhora o chamou de moleque e não interrompi. Saibam usar a 
tribuna, pois infelizmente o retorno vem. Não existe outro jeito. Somente vou interferir nesses 
casos. Então, gostaria de dizer que quem fala também deve ouvir... Continuando o orador: 
Foi dessa forma. Ela sabe, pois a vereadora assinou o recebimento. Todos respeitaram o 
compromisso da vereadora. Lamentavelmente ou felizmente não fui votar em mim mesmo. 
Foi uma decisão da executiva do partido. Eles analisaram o regimento e o estatuto do partido. 
Se a senhora acha que sou mentiroso, fica dessa forma. Lamento que tenha chegado a esse 
ponto, pois há 7 anos venho dizendo que nunca desrespeitei algum vereador desta Casa com 
palavras baixas. Se a vereadora acha que sou moleque, gostaria de dizer que lamento por essa 
conclusão. Provarei para a senhora a cada atitude que tomar nesta Casa que não sou moleque. 
Vou fazer quase 50 anos de idade e não estou aqui para passar a perna em alguém. Somente a 
senhora saberá para onde essa angústia e revolta a levará. A senhora possui uma história 
política e sempre disse que mudou a história do processo político de Itapira. Itapira sabe dessa 
situação. Às vezes, nobre vereadora, continuamos errando. A senhora pode destruir em pouco 
tempo tudo aquilo que a senhora construiu. Quem sou eu para vir a esta tribuna e dar conselho 
para a senhora. A senhora sabe que está deixando tudo aquilo que o partido está propondo. 
Não é culpa minha. Não é pelo fato de que entrei no partido que estão fazendo isso com a 
senhora. Se eles estão apoiando o prefeito, acredito que seria pelo fato de que também existe 
um vice-prefeito que também deu o sangue durante 8 anos na administração Toninho Bellini. 
Eles deixaram bem claro que não vão abrir mão, pois o vice-prefeito fez parte disso. Lamento 
que a senhora me veja da forma que está vendo. Se vossa excelência espera que retribua da 
mesma forma, acredito que você está redondamente enganada. Não mudo a minha 
personalidade e não vou me rebaixar em momento nenhum. Obrigado.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Como houve um fato que é inverdade, automaticamente me senti ofendida. Gostaria de 
possuir o direito de réplica... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: A senhora tem o 
direito, mas da próxima vez a senhora use da forma que a senhora está usando agora e não 
interrompa mais o vereador. Durante todo o horário a senhora não foi interrompida. Se a 
senhora ofendê-lo o mesmo terá o mesmo direito... Continuando a oradora: Primeiramente 
gostaria de informar o senhor e a todos que eu não recebi nenhuma AR. Não recebi. Se 
alguém de meu escritório recebeu, ninguém me avisou se assinou. Peço que na próxima 
sessão o vereador Mino traga o comprovante da AR assinado por mim. É a primeira mentira 
que ele disse. Segunda mentira que ele disse seria no sentido de que tinha chegado somente às 
21:00. Cheguei exatamente às 20:30. O relógio de meu carro está adiantado cerca de 4 
minutos. Portanto, marcava 20:26 quando cheguei até a porta. Falaram que a reunião seria em 
outro lugar. Cheguei às 20:26 e a reunião já havia sido encerrada. Foram citadas duas 
mentiras que deveriam ser corrigidas. Muito obrigada.” 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 
MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
23 de Fevereiro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 2º) Ofício nº s/nº.- Indicação Liderança da 
Bancada do PT Autoria. Presidente do PT - Itapira DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 001/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei nº 
2696, de 08 de dezembro de 1995, que estabelece a data-base para reajustes de vencimentos e 
proventos dos servidores municipais. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 002/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revaloriza os 
padrões de vencimento dos cargos que especifica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0018/2012.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa 
Transitória Flávio Sacchi. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0019/2012.- 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$ 530.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0020/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre denominação de 
equipamentos públicos e Praça do PEC do Loteamento Popular José Tonolli. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES DE ÉTICA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 
aos Pareceres. 8º) PARECER nº. 14/2012.- Ao Projeto de Lei nº 015/2012. 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 015/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera a alínea 'f' do inciso I do artigo 1º da Lei nº 4.846/12", 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 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) 
PARECER nº. 15/2012.- Ao Projeto de Lei nº 017/2012. 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 017/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza 
o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores a Entidades Sociais 
sediadas neste município", 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 28 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 16/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 014/2012. 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 014/2012, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera Ementa e dispositivos da Lei nº 4.549, de 12 de março 
de 2010", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, por sugestão da 
Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, por apresentar uma Emenda Modificativa, 
vetando a concessão de bolsas a alunos já beneficiados com bolsas de estudo no ensino 
médio, junto às escolas conveniadas conforme a lei em questão. EMENDA MODIFICATIVA 
Nº 01/12 AO PROJETO DE LEI 14/2012. "Altera Ementa e dispositivos da Lei nº 4.549, de 
12 de março de 2010. Art. 1º - Altera o Art. 2º, do Projeto de Lei nº 14/2012, que passa a 
constar com a seguinte redação: Art. 2º) Os "caputs dos Art.s. 1º e 2º da Lei nº 4.549/2010, 
com redação alterada pela Lei nº 4.560/2010, acrescido do parágrafo único ao Art. 1º, 
passa a vigorar com a seguinte redação: ..."Art. 1º)- ...... I - ............II -...........III -........... 
Parágrafo único - Excetuam-se dos benefícios do "caput" deste artigo, os alunos que 
cursando o ensino médio, sejam contemplados com bolsas de estudos pelas entidades 
conveniadas e relacionadas nos incisos I, II e III deste mesmo artigo. 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 28 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. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0039/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jorge 
Antonio Fadul. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0040/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Valdissera. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0041/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Idair de Oliveira Prado. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0042/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Santina de Moraes Domingues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0043/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Roberto Meneghini. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0044/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Deolinda Toledo Garcia Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 



de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0045/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio de Souza Silva. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0046/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Benedito Tavares Cogonhesi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0047/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário Pereira Machado. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0048/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Helena Guerreiro Ferreira Cintra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0049/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel Tertuliano Correa. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0050/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Luiz Leonello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0051/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Maximo Ferreira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0052/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Orlando Constantino Gori. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0053/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Vicente Luis Brandão. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0054/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Rosalina Silvande. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0055/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Iolanda Becussi Simão. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0056/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Celso Storf Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0057/2012.- Voto de pesar pelo falecimento da Pequena Karoline Catarino Roberto. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 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, o Sr. Presidente passa de 
imediato aos Requerimentos. 30º) Requerimento nº. 0042/2012.- 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 o motivo pelo 
qual não vem sendo repassado pelo município o valor devido à APAE pelo SUS. Autoria. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 0043/2012.- Oficiar a Telefônica, solicitando 
instalação de serviços telefônicos nas Ruas: Francisco Rogatto, Francisco Carlos Mendes, 
Mário Fiorin e Vereador José Maria Rostirolla. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento 
nº. 0044/2012.- Requer oficiar a direção da empresa de transporte coletivo urbano e 
semi-urbano Itajaí, objetivando a construção de pontos cobertos no bairro Jardim Camburiú. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 33º) Requerimento nº. 0045/2012.- Oficiar o deputado e Presidente da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, José Antônio Barros Munhoz, objetivando que o 
mesmo intervenha junto aos departamentos competentes para a substituição dos cabos de 
cobre por fibra ótica nos bairros de Eleutério e Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 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 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 34º) Requerimento nº. 0046/2012.- Oficiar à superintendência do SAAE, 
solicitando a limpeza de uma bomba de esgoto em Eleutério localizada na Praça Ana Vieira. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 35º) Requerimento nº. 0047/2012.- 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 o motivo pelo qual o bairro de 
Eleutério ainda não conta com uma unidade do Cras. 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 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 36º) Requerimento nº. 0048/2012.- Voto de Congratulação com os organizadores 
do II Encontro de Carros Antigos de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 0049/2012.- 
Voto de Congratulação com a Sra. Liane Boretti Ornellas, pelo transcurso de seu 91º 
aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Requerimento 
nº. 0050/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Joana Albino, pelo transcurso de seu 80º 
aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
0076/2012.- Sugere realização de roçagem do Campo de Futebol do jardim Camburiú. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 40º) Indicação nº. 0077/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou 
recapeamento asfáltico nas ruas dos bairros Della Rocha I e II Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) 
Indicação nº. 0078/2012.- Sugere execução inserir as ruas dos bairros Della Rocha I e II no 
programa de recapeamento asfáltico da municipalidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 
0079/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Avenida João Brandão Júnior, no 
Jardim Camburiú. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 0080/2012.- Sugere realização de 
serviços de limpeza na praça ao lado da Igreja Bom Jesus, na Vila Bazani. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 44º) Indicação nº. 0081/2012.- Sugere recuperação do sistema de iluminação na 
Praça Gilberto Sarkis, na Vila José Secchi, substituindo-se as lâmpadas queimadas. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 45º) Indicação nº. 0082/2012.- Sugere execução de obras para melhor 
iluminação na Rodoviária municipal José Benedito Coloço, trocando as lâmpadas queimadas. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 46º) Indicação nº. 0083/2012.- Sugere construção de calçadão ao entorno do 
campo Dezotão em Eleutério para prática de caminhadas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 
0084/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Emília de Freitas Nogueira. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 48º) Indicação nº. 0085/2012.- Sugere execução de limpeza em terreno na 
existente na Rua Emília de Freitas Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 
0086/2012.- Sugere execução de limpeza em terrenos existentes na Rua Fioravante Miquilini, 
no Jardim Santa Bárbara. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 0087/2012.- Sugere ações 
visando que Eleutério e Barão de Ataliba Nogueira recebam o sinal na EPTV Campinas e não 
da região da Rede Globo de televisão do Rio de Janeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) Indicação nº. 
0088/2012.- Sugere execução de melhorias no pavimento asfáltico da Rua Padre Ferraz, nas 
proximidades do Velório do Cemitério da Saudade, espaço onde é abrigada a feira. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 52º) Indicação nº. 0089/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua 
Antônio Alves de Campos, assim como todas as outras do bairro Vila Penha do Rio do Peixe. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 53º) Indicação nº. 0090/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Rua Geraldo Guerra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 0091/2012.- 
Sugere construção de duas passarelas para pedestres na lateral da ponte na Rua Geraldo 
Guerra, no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Indicação nº. 0092/2012.- 
Sugere execução de limpeza em terrenos existentes na Rua Genny David Zonini. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 56º) Indicação nº. 0093/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na 
Rua José Ivalt Fernandes, no Parque Industrial Carlos Yonezawa. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) 
Indicação nº. 0094/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos e recapeamento 
asfáltico em todas as ruas do bairro Vila Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 58º) Indicação nº. 
0095/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a construção de um coreto, com desenhos 
arquitetônicos, na Praça Bernardino de Campos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Indicação 
nº. 0096/2012.- Sugere construção de cobertura em local ao lado da UBS do Braz Cavenaghi, 
espaço onde o grupo Movimento realiza as suas atividades. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 60º) Indicação nº. 
0097/2012.- Sugere realização de limpeza no bueiro da Rua João de Moraes em frente a 
Droga Raia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) Indicação nº. 0098/2012.- Sugere execução de 
pintura de solo na Avenida Nelson Orcini que dá acesso ao bairro de Eleutério. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 62º) Indicação nº. 0099/2012.- Sugere execução de limpeza na Rua Serra Negra 
Bairro dos Prados. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 63º) Indicação nº. 00100/2012.- Sugere construção de 
bueiro na Rua Maria Barroso Domingues, em frente ao imóvel nº 17, no bairro Parque 
Felicidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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: 64º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
000712/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$ 49.500,00. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 65º) Secretaria Nacional de Assistência Social: Comunicado sobre a 
transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das 
ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no valor de R$ 26.034,80. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 66º) Secretaria Nacional de Assistência 
Social: Comunicado sobre a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência 
Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no 
valor de R$ 42.979,32. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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 única discussão o Projeto de Lei nº 008/2012.- Atribui responsabilidade temporária à 
SNJC e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
008/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0014/2012.- Altera Ementa e dispositivos da Lei nº 4.549, de 12 de março de 2010. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 014/2012. Aprovado em única 
votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 014/ 2012 E 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2012 . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0015/2012.- Altera a alínea 'f' do inciso I do artigo 1º da Lei nº 4.846/12. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 015/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0017/2012.- 
Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Subvenção Social, valores a Entidades 
Sociais sediadas neste município. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
017/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0045/2012.- Oficiar o deputado e Presidente da Assembléia Legislativa de 
São Paulo, José Antônio Barros Munhoz, objetivando que o mesmo intervenha junto aos 
departamentos competentes para a substituição dos cabos de cobre por fibra ótica nos bairros 
de Eleutério e Barão de Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor 



presidente, nobres colegas, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Clube. Vou votar 
favorável. Somente fiz questão de vir a esta tribuna porque é muito importante as coisas 
acontecerem em relação ao processo de evolução. Há muito tempo o vereador Cleber Borges 
brigou pela Infovia. No decorrer do tempo a situação refletiu positivamente, lembrando que os 
cabos de fibra ótica estão sendo implantados no município. Nesse momento o vereador Carlos 
Alberto Sartori, que também aprovou a Infovia, trás o pedido no sentido da troca dos cabos na 
referida localidade. Cabe ressaltar que atualmente existem roubos desenfreados nos bairros de 
Barão e Eleutério. Então, acredito que a evolução é muito importante. Com a vinda da própria 
Infovia para o município, automaticamente trás a ideia da mudança da linha telefônica. No 
decorrer dos anos a tendência natural é mudar tudo para fibra ótica ou até mesmo para 
melhores tecnologias que vem sendo descobertas. Então, fico feliz, vereador Cleber Borges, 
porque houve uma iniciativa muito polêmica no passado em relação a Infovia. A situação já 
começou a surtir seus efeitos. O que o nobre vereador Carlos Sartori fez é ótimo. Enquanto 
estive no gabinete do prefeito recebia, no mínimo, uma ligação por mês de pessoas solicitando 
a troca dos cabos de fios sem entender que esse tipo de responsabilidade é da Telefônica. 
Diziam que deveríamos colocar Guardas Municipais para tomarem conta dos cabos de fios. 
Imaginem se tivéssemos uma equipe da Guarda Municipal percorrendo a rodovia de Itapira à 
Barão e Eleutério. Então, é muito importante essa situação. Na época falamos com a 
Telefônica. Se a mesma tivesse uma base satélite que recebesse o sinal, acredito que 
resolveria o problema totalmente. Segundo o pessoal essa situação não foi possível. Espero, 
nobre vereador, que realmente a fibra ótica resolva o problema. Ainda continuo com a mesma 
opinião, ou seja, a implantação de uma base que receba o sinal via satélite. Vou votar 
favorável, mas acredito que o problema ainda não será solucionado totalmente... Aparte 
concedido a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: É exatamente isso. Vou 
votar favorável, mas a fibra ótica já está obsoleta. Inclusive em relação a Infovia. Não é mais 
esse material que é usado. Se você comparar com as cidades que possuem a fibra ótica, 
acredito que será constatado que a velocidade não é a mesma em todos os locais. O tempo é o 
senhor da razão... Continuando o orador: Tecnicamente, nobre vereadora, não sei explicar 
essa situação para a senhora. Disse em meu depoimento que o conhecedor dessa situação é o 
vereador Cleber Borges... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: 
Acredito, nobre vereadora, que a senhora está totalmente equivocada. Não sei de onde vossa 
excelência tirou essa informação. Provo para a senhora tecnicamente e desafio qualquer 
pessoa que disse essa situação a senhora a vim debater sobre esse assunto. Até os dias atuais o 
melhor material que foi desenvolvido para transferência de informação é a fibra ótica. Alguns 
dizem que existe a possibilidade de transmitir informações através de energia elétrica. Essa 
situação é coisa de países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo desenvolveram 
esse tipo de projeto sem sucesso e atualmente estão tentando vender para os países de terceiro 
mundo. Qualquer país desenvolvido nos dias atuais possui fibra ótica. Não existe melhor 
material do que a fibra ótica. Não sei a fonte da informação da senhora, mas acredito que 
vossa excelência está totalmente equivocada. Qualquer pessoa que quiser debater sobre a 
Infovia, gostaria de dizer que estarei a disposição. Há críticas e pessoas falando bem. Muito 
obrigado... Continuando o orador: Realmente o tempo é o senhor da razão. Gostaria de dizer 
ao vereador Carlinhos Sartori que é louvável a matéria. Por mais que fiscalizem, acredito que 
não é fácil. Não tem como colocar segurança na estrada a fim de tomar conta dos cabos de 
fios. É impossível pela quantidade de quilômetros. Ainda acredito que uma tecnologia no 
estilo via satélite seria muito plausível para resolver o problema. Não sei se existe. Todas as 
tecnologias obterão seus prós e contras. Sempre haverá alguma parte questionando 
determinada situação. Gostaria de dizer ao nobre vereador que é louvável. Tomara que a 



situação seja resolvida, nobre vereador, pois infelizmente acredito que a Telefônica já trocou 
muitos quilômetros de cabos de fio. A população precisa entregar os bandidos que roubam, 
pois sempre existe alguém que constata a situação. Não existe crime perfeito. Se as pessoas 
passarem a denunciarem os responsáveis por tal feito, com certeza o problema será 
resolvido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  Somente gostaria de 
deixar registrado que quando era presidente do Conselho de Segurança recebíamos o relatório 
da Telefônica. Realmente muitos cabos eram roubados. Nossa cidade era o pólo de roubos de 
cabos de fio no Estado de São Paulo. Tenho informações de que foram presas duas pessoas 
que estavam ligadas a essa quadrilha. Acredito que os roubos diminuíram. Com certeza essa 
nova tecnologia melhorará a qualidade. Então, somente gostaria de destacar o papel da 
polícia. Obrigado... Continuando o orador: Com certeza a questão da Infovia também 
chegará aos bairros distantes de nossa cidade. Então, em vez de corrermos atrás de nova fibra 
ótica, acredito que basta ser utilizado a fibra ótica que chegará futuramente nos bairros 
distantes de nossa cidade. Qual o motivo de colocar fibra ótica nova se já está sendo 
contratado e comprado. Basta fazer a instalação. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres 
vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de parabenizar o nobre vereador Carlinhos 
pelo grande trabalho que o mesmo vem realizando. O bairro do Rio Manso possui telefone 
público via satélite. É uma conquista alcançada há dez anos. Esse tipo de telefone público é 
líder em nossa região. Atualmente possuímos dois telefones públicos via satélite, mas gostaria 
de dizer que estamos solicitando da Telefônica para que a ampliação seja efetuada. Nunca 
ocorreu nenhum tipo de roubo. Já possuímos esse tipo de tecnologia há cerca de dez anos. Os 
telefones funcionam corretamente. Estamos tentando que o mesmo tipo de sistema seja 
implantado nas residências da localidade. Vamos solicitar, através de nosso deputado, para 
que essa situação seja concretizada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai: Fomos a outros três diferentes pontos, sendo que o sinal via satélite não foi 
estabelecido. É importante dizer isso, pois em alguns lugares o sinal não é estabelecido 
mesmo sendo via satélite. Não sei qual seria o motivo. Somente estou dizendo essa situação 
pelo fato de que poderão achar em um futuro próximo que existe essa possibilidade para 
qualquer local, sendo que na realidade não seria verdade. Existe a necessidade da implantação 
de torres em determinadas áreas. Para que essa situação seja concretizada deve-se levar em 
consideração o número de usuários... Continuando o orador: Espero que outros bairros 
também consigam esse tipo de tecnologia. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, público presente, boa noite. Gostaria de agradecer o presidente desta 
Casa pelas suas palavras em defesa do projeto. Muito se comenta na cidade sobre essa 
situação. Algumas pessoas falam bem e outras não. Gostaria de dizer aos senhores que aceito 
qualquer tipo de crítica, pois é através delas que aprendo muitas coisas. Existe um pessoal do 
grupo do qual fazia parte que são desqualificados, ou seja, indivíduos que possuem processos 
no sentido de venda de bebidas a menores, dentre outras situações, que dizem qualquer tipo de 
situação. Na época que fazia parte do grupo diziam que o projeto era bom e excelente... A 
seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Gostaria que o nobre vereador se ativesse ao assunto... Continuando o orador: Não 
estou fugindo do tema, nobre vereadora. O assunto é relacionado a fibra ótica... A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: Ele está fazendo o raciocínio do assunto. Caso o nobre vereador 
saia do assunto, automaticamente solicitarei para que o mesmo se atenha a matéria... 
Continuando o orador: Atualmente esse pessoal do qual fazia parte está criticando. Antes 
era bom, mas agora que não faço mais parte do grupo, automaticamente o projeto se tornou 



ruim. Então, gostaria de dizer a essas pessoas que não fujo do debate. A fibra ótica é a melhor 
tecnologia inventada nos dias atuais. Desafio qualquer pessoa a dizer o contrário. A Unicamp 
é excelência em pesquisa. Acredito que a senhora deve pesquisar melhor. Essa situação é 
propagação de algumas pessoas do grupo do qual fazia parte anteriormente. Em relação a 
implantação de fibra ótica no bairro de Eleutério, gostaria de dizer que a Infovia cobrirá o 
município inteiro. Caso a Telefônica não implante a fibra ótica nos bairros distantes de nossa 
cidade, acredito que a Prefeitura ficará responsável por tal feito... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: A fibra ótica disponibilizada para a 
implantação da Infovia também serviria para a mesma finalidade? Poderíamos usar a mesma 
rede cobrindo os bairros distantes?... Continuando o orador: Sim. A fibra ótica pode ser 
usada para transmissão de dados, rádio e televisão, pois a mesma suporta transmissão de alta 
velocidade. Não é por acaso que muitas cidades estão se tornando digitais através da 
implantação da fibra ótica. Votarei favorável, vereador Carlos Alberto Sartori, mas acredito 
que essa situação não será concretizada, pois fiquei dois anos solicitando a implantação do 
projeto em nossa cidade, sendo que nunca obtive nenhum tipo de resposta. Cabe ressaltar que 
somente nos dias atuais o município está acatando essa situação. Tudo o que for ao sentido de 
agregar em nosso município, automaticamente votarei favorável. Não somos oposição em 
absolutamente nada na questão do desenvolvimento de nosso município... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori:  Não é a primeira vez que elaborei esse tipo de 
matéria. No passado também elaborei esse tipo de situação. Gostaria de deixar registrado que 
não é a primeira vez que elaboro esse tipo de matéria. Em anos anteriores essa solicitação 
também foi elaborada. Obrigado pelo aparte... Continuando o orador: Isso ratifica tudo 
aquilo que disse anteriormente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: 
O requerimento seria no sentido de oficiar o deputado. A falta de um projeto e de uma 
sequência dificultará a implantação?... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: Na realidade 
esta Casa enviará um ofício contendo cópia do requerimento aprovado por todos os senhores 
vereadores... Continuando o orador: Conte com meu voto, nobre vereador. Muito obrigado 
e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 045/2012. Aprovado por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “É um 
requerimento que trás muitos benefícios para a população da localidade, mas caso essa 
situação já esteja para ser concretizada no futuro, acredito que alguém poderá dizer que o 
deputado é o responsável por tal feito. Devemos tomar muito cuidado com essa situação. 
Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 0047/2012.- 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 o 
motivo pelo qual o bairro de Eleutério ainda não conta com uma unidade do Cras. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação 
nº 0014/2012.- Sugere implantação de Pronto Socorro Infantil em nosso Município. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 45 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 45 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única 
discussão a Indicação nº 0015/2012.- Sugere a reestruturação da Frente Municipal do 



Trabalho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio 
Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 
20 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 20 DIAS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 0018/2012.- Sugere estudo para implantar 
um centro de referência artística e de malhas nas proximidades do Almoxarifado. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em 
única discussão a Indicação nº 0019/2012.- Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital 
Municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única 
discussão a Indicação nº 0020/2012.- Sugere construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) 
para atendimento aos moradores do Machadinho e Tanquinho. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 020/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única 
discussão a Indicação nº 0021/2012.- Sugere aquisição de aparelho de hemodiálise 
operacional a nível de UTI para atendimento no PSF de pacientes portadores de doenças 
renais agudas. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro 
Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
adiada por 20 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 20 DIAS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0022/2012.- Sugere instalação de 
semáforo na confluência da Avenida Paoletti com a Rua Padre José Maurício. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 020/2011. Aprovada menos um voto da 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0025/2012.- Sugere, em caráter de 
urgência, execução de reformas e ampliação na UBS do Pé no Chão. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Somente gostaria de dizer, nobre vereador, que o 
requerimento de sua autoria foi objeto de emenda de minha autoria no orçamento a fim de que 
se destinasse uma verba para a construção. Aprovou-se e logo em seguida uma verba do 
governo federal foi disponibilizada. Inclusive houve uma suplementação de verba para esse 
fim. Essa solicitação já foi feita pelo Partido dos Trabalhadores. Inclusive a construção está 
sendo finalizada. O senhor pode fazer o requerimento que quiser, mas essa situação foi fruto 
de uma emenda de minha autoria no orçamento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Mauro 
Antonio Moreno: Nos últimos três anos elaborei esse tipo de indicação a fim da reforma e 
reconstrução. Em minha opinião, não importa de onde a verba foi proveniente. Estou 
solicitando essa situação porque precisamos dessa reforma urgentemente. Não estou querendo 
ser o pai da criança. Somente estou solicitando a reforma do Posto de Saúde... Continuando 
a oradora: Na verdade o momento mais oportuno para isso, nobre vereador, é quando 
conseguimos mexer no orçamento. Foi o que eu fiz. Acredito que o senhor poderia ter mexido 



no orçamento há três anos. Obrigada.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 025/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 
Em única discussão a Indicação nº 0029/2012.- Sugere obras de conservação e revitalização 
no monumento em memória à Revolução de 32 no morro do Graví. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 029/2011. Aprovada por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Elaborei esse mesmo tipo 
de indicação há três anos. Foi feita a reforma, mas acredito que a manutenção deve ser 
continuada. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 0030/2012.- Sugere melhorias que 
especifica no local de realização das provas de CNH. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Em única discussão a 
Indicação nº 0031/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito Municipal viabilizar estudos a fim de criar 
uma comissão especial para Itapira, nos trâmites necessários, como por exemplo, um 
convênio junto do Governo Estadual, objetivando realização de projetos que visem o 
tombamento histórico de imóveis e espaços no município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 031/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação 
nº 0038/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando incorporar o adicional 
recebido pelos profissionais do Programa Saúde da Família em seus salários bases. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 20 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 20 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Em 
única discussão a Indicação nº 0075/2012.- Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na 
cidade como um todo. Autoria: Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João 
da Silva Borges 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 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Em única discussão a Indicação nº 0085/2012.- 
Sugere execução de limpeza em terreno na existente na Rua Emília de Freitas Nogueira. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Em única 
discussão a Indicação nº 0086/2012.- Sugere execução de limpeza em terrenos existentes na 
Rua Fioravante Miquilini, no Jardim Santa Bárbara. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 22º) Em única discussão a Indicação nº 0092/2012.- Sugere 
execução de limpeza em terrenos existentes na Rua Genny David Zonini. Autoria: Carlos 



Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 
0095/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a construção de um coreto, com desenhos 
arquitetônicos, na Praça Bernardino de Campos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 28 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. 


