
ATA DA 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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 a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Venho a esta 
tribuna porque saiu uma nota no jornal cuja equação é incompreensível. Vamos aos fatos. 
Saiu no jornal que o funcionário desta Casa, Sr. Elias Orsini, sofreu uma representação pelo 
fato de ocupar o cargo de Assessor Jurídico oficiosamente. Continuei lendo a matéria, sendo 
que realmente o Sr. Elias ocupa o cargo de Assessor Jurídico oficiosamente. No entanto, os 
cofres públicos não pagam um centavo a mais por isso. Não existe nenhum ônus. Caso esteja 
falando bobagem, Sr. Elias, gostaria que você me corrigisse. Os cofres públicos não sofrem 
nada com o fato de o mesmo atender e responder oficiosamente pela Assessoria Jurídica da 
Casa. Entraram com uma representação, sendo que a mesma foi acatada pelo Ministério 
Público. É nesse instante em que não entendo essa equação. O Ministério Público diz que é 
um cargo de carreira e a Câmara deve realizar um concurso público. A partir desse momento, 
acredito que vamos aumentar o gasto público, ou seja, estão indo na contramão da história. 
Como é muito dito sobre a questão de redução do gasto público... Não sei quem e tenho raiva 
de quem sabe. Em minha opinião, esse indivíduo é incompetente ou não tem mais o que fazer. 
Caso realmente tivesse o que fazer, acredito que essa pessoa não iria fazer uma graça desse 
tipo. Graças a Deus possuo muito serviço. Vocês não me vêem fazendo esse tipo de picuinha. 
Possuo outra preocupação. Não entendi a equação. O Ministério Público não fica em cima a 
fim de constatar se o Poder Público está gastando dinheiro? Aqui não está sendo gasto 
nenhum dinheiro. O segundo fato, Sr. Elias, seria no sentido de que gostaria de saber se essa 
situação é obra de fogo amigo ou inimigo. Acredito que deve haver algum dedo de política 
nessa história. Política não e sim politicalha. Isso não é política. Política não se faz desse 
modo. Vamos rememorar, Elias, que em 2005... Acredito que você deve fazer igualmente a 
mim, ou seja, começar a montar um quebra cabeça por conta dessa situação. Você foi isolado 
nesta Câmara. Caso você não se lembre, gostaria de dizer que me lembro muito bem. Por 
outro lado existe o fato de seu irmão ter deixado o grupo político do qual ele fez parte por 
muitos anos. Por esse motivo perguntei se essa situação seria fogo amigo ou inimigo. Em 
minha opinião, somente sobrou fogo inimigo. Essas situações devem ser relembradas. 
Gostaria de pedir encarecidamente ao presidente desta Casa... Caso a postura do presidente 
seja outra, gostaria de pedir aos vereadores para não realizarem nenhum concurso público 
para preencher esse cargo. Acredito que existe alguma forma de o Elias continuar. Acredito 
que essa situação é uma questão de honra para os vereadores. Por quê? Porque se fizerem 
concurso público nesse momento e o mesmo for aprovado para preencher o referido cargo, 
acredito que estaremos assinando um atestado de que quem fez esse tipo de bandalha estava 
correto. O promotor somente cumpriu aquilo que lhe foi chamado a falar. Essa situação 
ocorreu graças a alguém que chegou até a promotoria com a representação. Foi isso que o 
promotor disse. Ele disse que recebeu a representação. Não foi o promotor responsável por 
essa situação. Não sou promotora, mas caso fosse acredito que arquivaria o processo 
justamente por conta dessa equação. Não está onerando os cofres públicos. Então, qual seria o 



problema do Elias continuar como Assessor Jurídico? Acredito que fundamentaria uma 
decisão nesse sentido. Tudo bem, pois não foi esse o entendimento do promotor, sendo que o 
mesmo possui todo o direito de fazer isso. Essa situação é uma injustiça. Estou nesta Casa há 
12 anos. Não serei candidata a vereadora no próximo ano, mas defenderei os funcionários 
desta Casa o tempo em que estiver presente neste Legislativo. Acredito que essa situação é 
nossa obrigação. Sempre que precisamos os funcionários estiveram a nossa disposição... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini:  Gostaria de dizer que vossa excelência 
possui toda a razão. Não é pelo fato de ser meu irmão que vou falar. Faz 14 anos que ele está 
agüentando essa tremenda bucha sem ganhar um tustão, sequer, a mais. Sempre dizia essa 
situação a ele. Simplesmente por um capricho de alguém que desconheço retiraram. 
Entendeu? Meu irmão serviu como motorista, assessor, além de outras situações a todos os 
vereadores. Simplesmente saiu humilhado nos jornais. Como irmão acabei ficando revoltado. 
Concordo com a senhora, pois não passará nenhum projeto a fim de criar algum cargo nesse 
sentido. Não votarei. Podem ter certeza disso. É como vossa excelência disse, ou seja, ele não 
ganha nenhum tustão a mais. Não sei o valor do salário dele, mas acredito que continuará 
ganhando o mesmo valor. Ele prestava um serviço gratuitamente, mas mesmo assim foi 
exonerado... Continuando a oradora: Já possuí diferença com todos nesta Casa. Sempre irei 
falar o que é necessário. Cabe ressaltar que sempre defenderei o que deve ser defendido. Essa 
situação vale para qualquer funcionário desta Casa. Quando precisei ir até São Paulo, o Sr. 
Elias me levou, assim como o Paulinho. Isso é uma injustiça. Toda vez que constatar algum 
tipo de injustiça diante de meus olhos, acredito que não irei me calar. Existe um ditado que 
diz o seguinte: 'Quem cala, consente.' Então, nunca irei me calar frente a uma injustiça. Então, 
Elias, subi a essa tribuna para falar em seu favor e dizer que o que depender de minha pessoa, 
automaticamente estarei a disposição. Faço das palavras de seu irmão as minhas, ou seja, caso 
algum projeto seja criado a fim da contratação de um assessor jurídico, automaticamente 
votarei contra. Peço a todos para fazerem a mesma coisa. Quem teria interesse em fazer uma 
coisa dessas? Acredito que é alguém que não tem mais o que fazer. Perdoem-me, mas caso 
tivesse o que fazer e tocando a vida, acredito que não estava olhando a vida do outro. É assim 
que a coisa funciona. Somente olham na vida dos outros quando não possuem nada para fazer. 
Foi isso que fizeram com você, Elias. Infelizmente um invejoso que não tem o que fazer 
resolveu cuidar da sua vida... Aparte concedido ao vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: 
Obrigado pelas palavras. Gostaria de dizer que também serei solidário a ele e faço das suas 
palavras as minhas. Pode ter certeza que suas palavras, assim como do vereador Toninho 
Orcini estão corretas. Sou amigo do Elias desde a quinta série. Podem contar com o meu 
apoio. Obrigado... Continuando a oradora: Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Boa 
noite nobres colegas, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Clube. Foi oportuna, 
nobre vereadora, a conversa de vossa excelência porque é sempre bom. Gostaria de deixar 
bem claro que devemos tomar cuidado para não virar mais política em relação ao que 
começou. Diferentemente, nobre vereadora, quem entrou com a representação chama-se 
Vandré Cavalhieri, ou seja, advogado do grupo do Munhoz. Nem por isso posso dizer que ele 
agiu politicamente. Não sei se ele não gosta desta presidência ou do Sr. Elias. Ele começou a 
questionar sobre esse cargo antes de assumir a presidência desta Casa. Parece-me que 
anteriormente já havia uma solicitação de informação vinda da época da presidência do Paulo. 
Na seqüência, não satisfeito com o posicionamento do Paulo... Não seria oficiosamente e sim 
oficialmente a questão do cargo, pois existe uma portaria designando ele para essa função. 
Novamente ele entrou e disponibilizamos a mesma resposta do Paulo. Aliás, todas as 
respostas disponibilizadas ao promotor partiram do próprio Sr. Elias Orsini. Quem montou a 



defesa e todas as respostas foi o funcionário Elias, sendo que assinava embaixo como 
presidente concordando com a situação. Na realidade não ocorreu nenhum tipo de 
exoneração. O próprio Sr. Elias colocou em minha mesa o ato de exoneração, sendo que não 
quis assiná-lo pelo fato de que o promotor disponibilizou uma recomendação com viés de 
representação, ou seja, caso não tomarmos as providências cabíveis em 60 dias, 
automaticamente poderíamos sofrer as sanções. Então, até o presente momento nada foi 
assinado, pois possuímos 60 dias. Ele propõe para que seja realizado um concurso público. 
Não se discutiu essa situação em nenhum momento. Mesmo quando queríamos realizar um 
concurso público o cargo não constava no projeto. O nome da pessoa que entrou com a 
representação chama-se Vandré... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos: Não retiro absolutamente nada do que falei e depois do que fiquei 
sabendo sobre o nome desse indivíduo. Já sabendo, gostaria de dizer que mantenho tudo o que 
falei... Continuando o orador: Fiz questão, vossa excelência, pois todos os processos da 
Câmara são públicos. Graças a Deus até o presente momento não escondi nada de ninguém. 
Não sei se o problema é relacionado a esta presidência, levando em consideração de que essa 
situação também passou por outra presidência, ou com o Sr. Elias. Não cabe a mim entrar 
nesse mérito. Até agora não foi tomada nenhuma medida. Os jornais, por conta de ano 
político, conseguiram a informação do Fórum. Essa situação não saiu desta Casa. Prova disso 
é o funcionário Elias, pois o mesmo estava presente em minha sala quando o jornal ligou. Ele 
me disse que não falou absolutamente nada a ninguém. Cabe ressaltar que o documento não 
saiu de minha mesa. Não sei se o Elias tirou cópia. Acredito que o Elias não tirou cópia, pois 
o mesmo não pediu autorização para tal feito. Simplesmente disse a ele para ler a situação, 
pois havia sido intimado na rua pelo oficial de justiça. Após esse momento, apenas chamei o 
funcionário interessado pela situação em minha sala. Tudo começou por conta e ato do Dr. 
Vandré. Não é somente isso que ele solicitou, ou seja, foram solicitadas diversas leis e 
situações. Inclusive, as leis são disponibilizadas no site desta Casa... Aparte concedido a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Embora esteja sempre nesta Casa não 
fiquei sabendo dessa situação. Fiquei sabendo através da imprensa. Até gostaria de saber se os 
demais vereadores sabiam dessa situação. Essa situação deve ficar restrita, pois existe a 
questão de um funcionário... Continuando o orador: A senhora sabe que ajo 
profissionalmente. Tínhamos esperança que o promotor caísse em si o fato de não ter gasto. 
Essa realidade foi colocada por diversas vezes. Mandamos cópias dos atos e tudo o que 
possuímos. Inclusive, o Elias é o responsável em elaborar a defesa do Tribunal de Contas. 
Raramente algum vereador é defendido pela Casa, pois quase sempre os processos são 
pessoais. O vereador tem que arcar com o ônus. Por esse motivo optamos em manter o sigilo. 
O sigilo somente está sendo quebrado nesse momento por conta de vossa excelência ter lido a 
matéria do jornal. Disse ao Tuinha para dizer a imprensa que esta presidência apenas recebeu 
uma recomendação do promotor. Não citei nome do funcionário, caso ou advogado. 
Logicamente vão falar muitas coisas. Sempre disse que o Elias seria a melhor pessoa para 
elaborar a defesa. O próprio Elias disse o seguinte: 'Realmente, quanto ao cargo, estou errado 
pelo fato de ser um cargo concursado.' Quanto ao resto, gostaria de dizer que não gastamos 
nada e não possuímos problemas juridicamente. Gostaria de dizer ao vereador Toninho Orcini 
que entendo a situação. Gosto de citar nomes para que o Elias possa falar. Disse ao Elias que 
não iríamos tomar nenhum tipo de providência, pois o mesmo me deixou a vontade para tal 
feito. O Elias disse que caso esta presidência optasse em retirá-lo do cargo, automaticamente 
o mesmo estaria a disposição. Disse ao Elias que não tomaria nenhuma decisão precipitada. 
Devemos aguardar. A decisão será tomada embasada na decisão do promotor. A decisão do 
promotor já está nesta Casa. O que será feito ainda não está decidido... Aparte concedido ao 



Vereador Sr. Antonio Orcini: Já enjoei de pedir a ele para sair do cargo. Ele sempre segurou 
uma 'bucha' e nunca ganhou absolutamente nada por isso. Em minha opinião, ele já teria saído 
do cargo há muitos anos... Continuando o orador: Ele já relatou o mesmo fato que vossa 
excelência está dizendo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Antonio Orcini: Posso ter todos 
os defeitos do mundo, mas não sou burro. Ele passou por muitos problemas na época da 
presidência do Flávio. Ele é meu irmão. Também fico chateado. Muitos presidentes passaram 
por esta Casa. Caso ele não fosse competente, acredito que já estaria afastado do cargo há 
muito tempo. Todos os processos contra esta Casa de Leis foram defendidos por ele... 
Continuando o orador: Somente estou fazendo questão de dizer os fatos nesta tribuna. 
Respeito o posicionamento do vereador. É somente isso que gostaria de dizer. Inclusive, 
gostaria que constasse em ata a ciência disponibilizada a todos os vereadores desta Casa pelo 
fato de que era uma solicitação vinda diretamente da promotoria. Não iria fazer dessa forma e 
sim pessoalmente. Muito obrigado e boa noite a todos.” 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 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
14 de Fevereiro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 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 s/nº.- Indicação Liderança da 
Bancada do PTB Autoria. Membros PTB DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei 
nº. 0014/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Altera Ementa e dispositivos da Lei nº 4.549, de 12 de março de 2010. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei 
nº. 0015/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Altera a alínea 'f' do inciso I do artigo 1º da Lei nº 4.846/12. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei 
nº. 0016/2012.- Em que o Sr. Cleber Borges submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Denomina Praça Pública de José Vieira Camargo. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0017/2012.- 
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 a 
Entidades Sociais sediadas neste município. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos 
Pareceres. 7º) PARECER nº. 09/2012.- A Emenda Modificativa nº 01 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 à Emenda Modificativa nº 01/2012, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 003/2012, também de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.198/07", após 
minuciosos e acurados estudos acordaram pelo ARQUIVAMENTO da Emenda Modificativa 



"sub studio", eis que padece de vício de iniciativa, uma vez que na técnica legislativa, o Chefe 
do Poder Executivo não pode apresentar emendas aos Projetos em tramitação, sendo que a 
competência e autoria é exclusiva da Câmara Municipal, através de seus membros. Para tanto, 
o Prefeito tem no Poder Legislativo a pessoa de seu Líder. Neste diapasão, as Comissões 
Signatárias, decidiram por arquivar a Emenda Modificativa nº 01/2012 e apresentar nestas 
Comissões, a Emenda Modificativa nº 02/2012, como o mesmo teor, já que a propositura 
objetiva corrigir falhas no Projeto original. EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2012. 
"Altera o Art. 1º". Art. 1º - O Art. 1º do Projeto de Lei nº 03/2012 passa a constar com a 
seguinte redação: ...Art. 1º - O Artigo 48, da Lei nº 4.198, de 19 de dezembro de 2007, 
alterado pela Lei nº 4.581, de 28 de abril de 2010, passa a vigorar, revogando-se os 
incisos I e II, do § 1º mantendo-se inalterado seu § 2º e acrescido dos §§ 3º e 4º, com a 
seguinte redação: Art. 48 - (...) § 1º - 100% (cem por cento) do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISSQN, desde sua inscrição inicial e nos exercícios em que 
comprovar sua qualidade de Microempreendedor Individual (MEI) nos termos do 
disposto nos §§ 3º e 4º deste 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 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 10/2012.- Ao Projeto de Lei nº 007/2012. 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 007/2012, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza a empresa Retífica Futura Ltda. ME a gravar ônus real no imóvel, 
objeto da Concessão de Direito Real de Uso, no termos da Lei Complementar nº 4.815, de 18 
de novembro 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 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 11/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 008/2012. 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 008/2012, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Atribui responsabilidade temporária à SNJC e dá outras 
providências", 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: À ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 12/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 012/2012. 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 012/2012, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
30.000,00", 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 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 13/2012.- Ao Projeto de Lei nº 013/2012. 
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 013/2012, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.600.000,00", 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 23 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. 
12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Benedito Donizete Franco. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 a 
homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos 
acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 13º) Requerimento 
nº. 0039/2012.- Congratulação com o estimado casal Sr. Daniel Azevedo da Cruz e sua 
esposa, Sra. Adriana Silvério da Cruz, pelas comemorações de Bodas de Prata. Autoria. 
Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Requerimento nº. 0040/2012.- 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 vem ocorrendo a 
demora na execução da lei municipal nº 4.593. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0041/2012.- 
Oficiar o DER (Departamento de Estrada e Rodagens), para que determine aos setores 
competentes que sejam tomadas as medidas necessárias para a construção de um trevo, de 
acesso na entrada na Ponte do Rio do Peixe, localizada na vicinal que Liga Itapira a Mogi 
Guaçu, assim como dotar a ponte de iluminação. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) 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 manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 17º) 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 manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 



DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Indicação nº. 0016/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar estudos objetivando a implantação de aulas de ginástica laboral nos departamentos da 
Prefeitura. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Indicação nº. 0017/2012.- Sugere que a 
municipalidade construa rampas de acesso para portadores de necessidades especiais nos 
órgãos públicos de saúde. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 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, 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 23 de Fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Indicação nº. 0019/2012.- Sugere 
implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Indicação nº. 0020/2012.- Sugere construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) para 
atendimento aos moradores do Machadinho e Tanquinho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) 
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 manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 24º) Indicação nº. 0022/2012.- Sugere instalação de semáforo na confluência da 
Avenida Paolettti com a Rua Padre José Maurício. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir 
a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 
Indicação nº. 0023/2012.- Sugere execução de obras de reurbanização e revitalização na 
Praça da Árvore. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 0024/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar parceria junto a ACEI com objetivo de implantar uma feira de artesanato e produtos 
no Parque Juca Mulato aos finais de semana. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 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, pela ordem, o vereador Mauro Antonio 
Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 0026/2012.- Sugere execução de 



reforma e recuperação dos brinquedos dos playgrounds existentes no município, como 
creches, Emeis, praças e outros espaços públicos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 
0027/2012.- Sugere implantação da Guarda Municipal Ambiental, através de convênio com a 
Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 
0028/2012.- Sugere implantação do projeto biblioteca móvel em Itapira. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 32º) 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 manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 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. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 
0032/2012.- Sugere o asfaltamento do piso do estacionamento do Hospital Municipal, assim 
como do espaço qual se estaciona as ambulâncias. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação 
nº. 0033/2012.- Sugere implantação de um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida 
Siqueira Campos nas proximidades da Farmácia Zanchetta. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 
0034/2012.- Sugere implantação de Academias da Terceira Idade em outras praças do 
município, nos mesmos moldes da implantada no parque Juca Mulato. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 37º) Indicação nº. 0035/2012.- Sugere à Prefeitura que, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Educação, implante programas nas escolas distribuindo aos alunos 
cartilha ou material educativo com conteúdo objetivando o combate e precaução do Bullying. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 38º) Indicação nº. 0036/2012.- Sugere que a Prefeitura realize parceria com as 



seguradoras e auto-escolas de Itapira objetivando a construção de uma mini-cidade para 
realização de programas de educação de trânsito. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação 
nº. 0037/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando implantar na rede básica 
de saúde um programa voltado a portadores de distúrbios alimentares. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 40º) 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, 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 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 
0039/2012.- Sugere revitalização, urbanização e construção de calçadão ecológico, assim 
como uma ciclovia na Avenida Henriqueta Soares em trecho que especifica. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 42º) Indicação nº. 0040/2012.- Sugere construção de ciclovia e reurbanização na 
Avenida Paulo Quartin Barbosa, além de outros locais que especifica. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 43º) Indicação nº. 0074/2012.- Sugere recuperação do sistema de iluminação na 
Praça João Sarkis, substituindo-se as lâmpadas queimadas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) 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 manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 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: 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001403/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$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Câmara 
Municipal de Amparo:  Cópia Fiel da Moção nº 01/12, de autoria do Vereador Sr. Rogério 
D. de Britto Catanense, aprovada em sessão ordinária realizada no dia 07 de Fevereiro p.p. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Secretaria de Estado do meio 
Ambiente: Assunto referente às Sacolas Plásticas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 48º) Associação Itapirense de Preparo do Adolescente: Manifestação de 
agradecimento e comunicado referente ao encerramento de mais um ciclo diante da 
presidência pelo Sr. Ederaldo Miquilini. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 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 Decreto Legislativo nº 002/2012.- 
Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício 
financeiro-econômico de 2009. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Decreto legislativo nº 002/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em 
única discussão o Projeto de Resolução nº 001/2012.- Altera a redação do § 3º Art. 5º, e 
acrescenta artigo 13 e Inciso I à Resolução nº 280, que Institui o Parlamento Jovem no 
Município de Itapira e dá outras providências Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Projeto de Resolução nº 001/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 002/2012.- Altera 
dispositivos da Resolução nº 282, que Dispõe sobre o Regimento Interno da Parlamento 
Jovem de Itapira. Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Resolução nº 002/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 003/2012.- Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.198/07. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 003/2012. Aprovado em única votação 
por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em única votação a Emenda 
Modificativa nº 02/2012. Aprovada em única votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO  DE LEI 
003/2012 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2012. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 007/2012.- Autoriza a empresa Retífica Futura Ltda. ME a 
gravar ônus real no imóvel, objeto da Concessão de Direito Real de Uso, no termos da Lei 
Complementar nº 4.815, de 18 de novembro de 2011. Autoria: Prefeito Municipal. 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 por 10 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 10 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto 
de Lei nº 0012/2012.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 30.000,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 012/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0013/2012.- 
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.600.000,00. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 013/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 8º) 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. 9º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 024/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 037/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 11º) 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 Cavenaghi. Autoria: Décio Da 
Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 001/2012. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 011/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0014/2012.- 
Sugere implantação de Pronto Socorro Infantil em nosso Município. 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. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0015/2012.- 
Sugere a reestruturação da Frente Municipal do Trabalho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO MORE NO. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 15º) 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. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE OS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 



Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) 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. 17º) 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. 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. 18º) 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. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 19º) 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. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Em única 
discussão a Indicação nº 0024/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar parceria junto a ACEI 
com objetivo de implantar uma feira de artesanato e produtos no Parque Juca Mulato aos 
finais de semana. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 024/2012. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 21º) 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. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 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. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 0030/2012.- Sugere melhorias que 
especifica no local de realização das provas de CNH. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 24º) 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. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 
Em única discussão a Indicação nº 0032/2012.- Sugere o asfaltamento do piso do 
estacionamento do Hospital Municipal, assim como do espaço qual se estaciona as 
ambulâncias. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 



MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite a todos. Essa solicitação foi elaborada nos 
últimos três anos. O asfaltamento do piso foi realizado em outubro. Foi uma indicação de 
minha autoria. Posso retirar a matéria para uma melhor redação, pois também gostaria de 
solicitar pavimentação no anexo das ambulâncias. Muito obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 032/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Em única discussão a Indicação nº 0034/2012.- 
Sugere implantação de Academias da Terceira Idade em outras praças do município, nos 
mesmos moldes da implantada no parque Juca Mulato. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Em única discussão a Indicação nº 0036/2012.- Sugere que a Prefeitura realize parceria com 
as seguradoras e auto-escolas de Itapira objetivando a construção de uma mini-cidade para 
realização de programas de educação de trânsito. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 036/2012. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Na verdade já houve início dos trabalhos 
em uma das escolas de nosso município. O setor de Educação já atendeu a solicitação. Já 
houve o primeiro passo para a realização desse programa. Cabe ressaltar que seria importante 
uma parceria com as seguradoras e auto-escolas para que todas as escolas de nosso município 
fossem atendidas. É muito importante essa situação para evitar inúmeros acidentes no futuro 
próximo. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 0037/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar estudos objetivando implantar na rede básica de saúde um programa voltado a 
portadores de distúrbios alimentares. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 037/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 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. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Em única discussão a Indicação nº 
0041/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de um bicicletário no centro da cidade. 
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 por 10 dias para 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 10 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  “A vista é de minha autoria. Na realidade esse trabalho já existe. A 
Guarda Municipal já realiza esse tipo de trabalho. Talvez a situação não esteja sendo 
suficiente. Inclusive, houve épocas em que algumas empresas rurais doaram viaturas para que 



esse tipo de trabalho fosse cada vez melhor. Faz tempo que existe esse tipo de trabalho. 
Somente seria a título de explicação. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, 
público presente, boa noite. Vejo solicitações de vistas e adiamento. Algumas situações não 
cabem esse tipo de atitude. A zona rural de nossa cidade está sendo vítima de muitos roubos 
efetuados em fazendas, sítios e chácaras. Toda semana sai algum tipo de matéria relacionada 
aos roubos realizados na zona rural. A patrulha rural não está sendo feita. Em determinada 
época era realizada a patrulha, mas com o passar do tempo essa situação foi se extinguindo. 
Conversei com o comandante e o mesmo disse que existem problemas relacionados com o 
pessoal. É muito importante a Guarda Municipal patrulhar a zona rural de nossa cidade. 
Muitos problemas existem na zona rural. Gostaria que o senhor prefeito acatasse essa situação 
a fim de que a nossa zona rural seja mais segura nos dias atuais. Muito obrigado.” Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 042/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 044/2012. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 053/2012. Aprovada menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 060/2012. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Já deixei bem claro a situação em relação a essa indicação. 
Atualmente não existem postos fixos por motivo de ataques de vândalos e bandidos. 
Automaticamente os policiais se tornariam alvos fáceis. Deixei essa situação bem clara. Estou 
votando favorável, mas com certeza não será concretizada nenhuma rota fixa. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) 
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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 061/2012. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 065/2012. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei favorável, 
embora merecesse melhor redação. Por quê? Porque em alguns locais as torneiras inexistem. 
Exemplo disso seria no Zerão. Todos os bebedouros devem ser atendidos. A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: Por enquanto solicitamos para mudar. Já não é fácil mudar. 
Imaginem colocar torneiras novas. Foi um cidadão que esteve presente no município de 
Sorocaba e constatou essa situação. Caso realmente funcione esse tipo de torneira, acredito 
que todos os bebedouros de nossa cidade poderão ser atendidos. Obrigado pela sugestão.” A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Inclusive, acredito 
que seria muito importante a instalação de torneiras nos Postos de Saúde. Acredito que as 
torneiras devem ser modernizadas. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Em única discussão a Indicação nº 0075/2012.- 
Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria: Cleber Borges. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SIL VA BORGES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de encerrar a sessão, 
gostaria de comunicar a todos os vereadores que o CONSEG de Itapira estará realizando nesta 
Casa no dia 24, a partir das 20:00, a reunião de solenidade em homenagem aos policiais 
militares, guardas civis e municipais, integrantes da Defesa Civil e policiais civis que se 
destacaram no ano de 2011. Todos estão convidados pelo CONSEG. Da mesma forma o 
vereador Mauro Moreno está comunicando que amanhã haverá a prestação de contas nesta 
Casa. Conforme solicitação da nobre vereadora, gostaria de comunicá-los que na segunda 
feira, às 12:00, haverá reunião das comissões. Muito obrigado e boa noite a todos.” (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. 


