
ATA DA 1ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 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. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa escrita e falada, público presente, funcionários desta Casa, internautas, 
boa noite. O assunto que me trás a esta tribuna faz referência a reforma da creche situada no 
bairro do Istor Luppi. A reforma ainda não foi finalizada, sendo que houve um período 
considerável de férias. Acredito que esse período de férias seria o suficiente para a 
concretização da reforma. Atualmente as mães que trabalham estão com dificuldades devido a 
ausência do serviço prestado pela creche municipal. Devido a esse problema muitas mães 
vieram me procurar a fim de ressaltar sobre a necessidade da volta às aulas. Muitas mães 
estão sem trabalhar devido a esse problema. Baseado na Constituição Federal todas as 
crianças possuem direito de usufruírem das creches municipais. Não sei o que está 
acontecendo, pois, até então, houve um grande período de férias. Gostaria de deixar registrado 
o meu apelo direcionado a administração. Acredito que seria um descaso em relação a questão 
de como as mães estão sendo tratadas. Cabe ressaltar que as crianças são bem cuidadas nas 
creches, mas atualmente não está havendo aulas. Certifiquei-me junto a Secretaria de 
Educação, responsável pela administração das creches municipais, e pude constatar que 
realmente as aulas ainda não foram iniciadas. Deixo meu apelo direcionado a administração a 
fim de que a reforma seja concluída o mais rápido possível para que as aulas sejam 
restabelecidas. Muitas crianças necessitam das creches. Outro assunto que gostaria de abordar 
seria relacionado a questão da coleta do lixo orgânico. Muitos bairros acumulam lixo por até 
três dias. Então, essa situação vem atrapalhando a vida de muitos cidadãos. Como é lixo 
orgânico, automaticamente muitos animais acabam rasgando os sacos de lixo formando uma 
grande sujeira. É uma situação muito difícil. Caso a coleta de lixo fosse realizada todos os 
dias, acredito que esse problema seria evitado. O valor pago à Sanepav é plausível. Portanto, 
acredito que a prestação de serviço deveria ser de melhor qualidade. Muitos moradores pagam 
seus impostos a fim de receberem serviços prestados de boa qualidade. Atualmente o serviço 
prestado não esta contentando a população. Estamos presentes nesta Casa para defendermos 
os direitos dos cidadãos. Outro assunto faz referência a um requerimento de minha autoria 
relacionado as crianças que residem na zona rural que necessitam de transporte às creches. No 
ano passado elaborei um ofício nesse sentido e levei ao conhecimento da Secretária de 
Educação. Cobrei uma resposta e foi dito que estavam analisando a situação. Cabe ressaltar 
que até o presente momento não obtive nenhuma resposta, sendo que as aulas já se iniciaram. 
O transporte para as crianças que residem na zona rural ainda não está acontecendo. Muitos 
pais trabalham na roça, sendo que os mesmos não podem deixar o trabalho para trazer seus 
filhos até à creche. Gostaria de deixar registrado o meu apelo em nome das crianças que 
necessitam do transporte disponibilizado pela municipalidade. Esse caso deve ser revisto 
adequadamente. A lei é clara quanto ao direito das crianças. Então, acredito que não é 
louvável essas crianças ficarem sem aula e transporte. A Prefeitura Municipal deve rever essa 
situação, haja vista que 25% do orçamento do município é direcionado ao setor da Educação. 



Muitas crianças da zona rural dependem dos serviços prestados pela creche Francisco Rovaris 
situada nas imediações do bairro do Bié. Outro assunto seria relacionado a tragédia ocorrida 
com o Dr. Paulo de Tarso Nascimento Pinto. É um cidadão do bem que foi assinado friamente 
no município de São José dos Campos. Vale lembrar que seu pai é o Sr. Claudio Nascimento 
Pinto, ex-vereador desta Casa de Leis. Gostaria de deixar registrado meus pêsames à família 
do Sr. Paulo de Tarso. Infelizmente a vida de uma grande pessoa foi ceifada. Deixo registrado 
os meus sinceros votos de pesar a família, a esposa, os irmãos e aos filhos. É muito dolorosa 
essa tragédia. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a 
vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, 
internautas. Primeiramente gostaria de começar agradecendo todas as manifestações de apoio 
a minha pessoa. Já que os nossos trabalhos são transmitidos pela internet, gostaria de mostrar 
a todos esse panfleto ordinário. É tão ordinário quanto quem o redigiu. Essa pessoa não foi 
capaz de assinar, mostrando sua total covardia. Enfim, todos os meios de comunicação de 
nossa cidade se solidaram comigo por conta dessa infâmia que soltaram em nosso município. 
Agradeço ao meu partido e a OAB, pois a mesma também colocou uma nota de repúdio no 
jornal. Gostaria de explicar aos senhores o que penso sobre tudo isso. Perguntaram-me o que 
acharia sobre essa situação e se foi fogo amigo ou inimigo. Então, gostaria de esclarecer essa 
situação. Não tenho fogo amigo. Foi o inimigo antigo ou o atual. De onde partiu essa 
situação? Está sob inquérito policial. Como a pessoa foi muito covarde de não assinar o seu 
nome... Sou mulher o suficiente de assinar tudo aquilo que faço. Tenho certeza de uma coisa, 
ou seja, sou contra a pirataria. Isso aqui é pirata. Essa situação partiu de um partido ditador 
original. Entre original e pirata, gostaria de dizer a todos para ficarem sempre com o original. 
É pirata por vários motivos. O primeiro seria que quem escreveu deveria voltar para a sala de 
aula, pois o erro de português é crasso. Caso forem redigirem panfletinho ordinário, acredito 
que devem escrevê-lo com um bom português. Isso é um desserviço a minha pessoa e a quem 
está lendo. Sinceramente gostaria de agradecer aqueles que foram solícitos a minha pessoa. 
Senti falta da ligação do presidente desta Casa. Por quê? Porque além do presidente desta 
Casa ser presidente desta Casa e uma pessoa pública, o mesmo também é advogado. Recebi 
ligações de vários advogados. Senti a falta da ligação vinda do vereador Manoel Marques a 
fim de se solidarizar com minha pessoa. Também senti a falta desta Casa tomar uma posição 
de ir até os jornais ou qualquer outro meio de comunicação a fim de ter soltado uma nota pelo 
fato de estar presente nesta Casa há 12 anos. Embora me cite como advogada, acredito que é 
cunho político. Sou a favor da discussão política. O responsável por essa baixaria não se deu 
conta que o povo não aceita mais esse tipo de situação. Então, senão aprenderam nada com a 
história, acredito que perderam o rumo completamente. Quem fez uma situação dessas perdeu 
o rumo. A população está saturada disso. A prova mais concreta disso foram todas as 
manifestações de apoio que recebi. Todos sabem que sou advogada especialista em direito do 
trabalho e que somente sento de um lado da mesa, ou seja, do lado do trabalhador. Embora o 
meu estatuto me permita defender o patrão, gostaria de dizer que nunca fiz isso. Até os meus 
colegas advogados que defendem os empregadores se solidarizaram comigo. Todos eles se 
colocaram a disposição, inclusive, para testemunhar a favor em qualquer esfera que leve essa 
situação. Soltaram esse panfleto no centro da cidade e colaram no poste do Hospital 
Municipal e desta Casa de Leis... Aparte concedido ao vereador Sr. Antonio Orcini:  Estou 
sendo sincero, pois essa situação não chegou ao meu conhecimento... Continuando a 
oradora: Então, no estado democrático de direito devemos debater as questões políticas. É 
interessante que essa situação saiu no momento em que as contas do atual prefeito está para 
ser votada. Gostaria de mudar o assunto porque esse já se esgotou. É mais interessante ainda 



chegar a esta Casa e descobrir que o grupo do prefeito está fazendo exatamente a mesma coisa 
que o grupo do Barros Munhoz. Então, gostaria de deixar essa situação clara antes da sessão 
começar para que todos tomem conhecimento. Lamentavelmente é orquestrado pelo 
presidente desta Casa ao qual obteve o meu voto. Manoel Marques, hoje cheguei a esta Casa e 
pedi o voto do vereador Mauro Moreno para as comissões de Finanças e Orçamento. O 
vereador Mauro Moreno disse que votava em minha pessoa porque ninguém, até então, havia 
lhe pedido o voto. Depois o mesmo foi em uma reunião com o senhor juntamente com os 
vereadores Mino, Ferrarini e Cleber. Após a reunião o vereador me disse que cada um votaria 
em um. O senhor sabe o que passamos quando nos inscrevíamos para participar das 
comissões, mas não participávamos. Então, vocês estão agindo da mesma forma que o Barros 
Munhoz. Devemos agir da mesma forma em relação a tudo que éramos contra. Aquilo que 
entendíamos o que não era correto, acredito que atualmente não podemos achar que é correto 
somente para nos beneficiar, pois é incorreto do mesmo jeito. É antidemocrático. Então, os 
senhores devem saber que todas as comissões desta Casa será chapa branca, ou seja, será 
ligada a Prefeitura. É comissão para inglês ver, pois vão referendar tudo o que vier lá de cima. 
Somente pelo fato de estar na oposição não posso contar com os votos do resto dos 
companheiros da Casa. Se forem tão democráticos e transparentes como alardeiam aos quatro 
cantos, qual seria o problema de uma pessoa integrante da oposição compor alguma das 
comissões? Então, lamento essa situação. Cometemos alguns erros, mas acredito que levamos 
ao nosso túmulo como aprendizado. Manoel, votei em você porque acreditei que tudo aquilo 
que éramos contra você também continuaria sendo contra. Hoje vejo que você faz o mesmo 
jogo que o Barros Munhoz. É lamentável essa situação. Então, gostaria de deixar registrado o 
repúdio. Se os senhores acompanharem a sessão até o fim, acredito que todos constatarão que 
me candidatarei e serei voto vencido. Somente obterei quatro votos. Não obterei nenhum voto 
do grupo do prefeito. Essas coisas que vão nos deixando desanimados. Particularmente lutei 
muito por uma transformação. Transformamos e mudamos, mas no ano eleitoral está 
ocorrendo uma palhaçada e uma barbaridade desse nível, ou seja, um panfleto ordinário sem 
assinatura, tal qual antigamente, além da decisão dos votos das comissões. É lamentável essa 
situação. Não foi para isso que briguei. Não foi para isso que meu voto te elegeu como 
presidente. Portanto, fica registrado o meu repúdio. Muito obrigada a todos. Boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, 
companheiros vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, internautas, boa noite. Gostaria 
de dizer que estaremos iniciando o ano com muita turbulência devido as eleições. 
Primeiramente gostaria de deixar registrado o meu pesar a todos os familiares do companheiro 
Paulo Nascimento. Foi um crime bárbaro. Estamos vendo que o nosso país passa por muitos 
problemas nos dias atuais. Ocorreu uma fatalidade, sendo que essa situação não poderia ficar 
desse modo. Nada irá trazer a vida dele novamente. Então, gostaria de deixar registrado o meu 
profundo sentimento de pesar a todos os familiares do Dr. Paulo. Em segundo lugar gostaria 
de dizer que não entrarei no mérito da questão em relação ao que o vereador Carlos Sartori 
disse. São favas contadas, ou seja, faz sete anos que o mesmo fala sobre a questão do lixo de 
nossa cidade. Não gostaria de falar mais nada, pois a população de Itapira pode constatar os 
fatos. A empresa não é somente responsável pelo lixo e sim pela parte de manutenção de 
vários itens de nossa cidade. Se é pago um pouco mais é pelo fato de que não existe nenhum 
encargo para a Prefeitura Municipal. Como estamos iniciando os trabalhos nesta Casa, 
gostaria de dizer que formaremos as comissões na data de hoje. O Manoel nunca precisou de 
ajuda ou muito menos alguém para defendê-lo. Cheguei nesta Casa e solicitei a sala da 
presidência para que pudesse realizar uma reunião. Chamei os companheiros e disse que caso 
tivéssemos a maioria dos votos, automaticamente conseguiríamos formar as comissões. Não 



sou homem de meia palavra, sendo que a nobre vereadora me conhece. Tomei esse tipo de 
paulada cinco vezes em minhas costas. Gostaria de dizer que não serei mais um rapaz 
bonzinho. Quando o Paulo assumiu todos debocharam de minha cara. Então, se pudermos, 
caso dependa de minha pessoa... Quem orquestrou tudo foi a minha pessoa. Gostaria de dizer 
que tentarei fazer as três comissões do jeito que for melhor para a nossa situação. Cabe 
ressaltar que o prefeito não poderá contar com certos votos nesta Casa, inclusive o da nobre 
vereadora. Ela sabe que respeito-a. Em relação ao panfleto, gostaria de dizer que lamento. É 
um absurdo. Nunca aceitarei esse tipo de situação. Tenho certeza que essa situação não partiu 
de meu irmão. Ele não precisa dessa baixaria para ganhar um voto para as suas contas. Todos 
estão se esquecendo de dizer que o prefeito não sumiu com nenhum dinheiro público. Faltou 
R$ 32.000,00 para se gastar R$ 25.000.000,00. Houve um erro técnico, ou seja, deixou de se 
lançar contas a pagar. Podia ter comprado um carro, uma perua, um fusca ou um Fiat, mas 
essa situação não foi feita por acaso. Não era necessário comprar. Não podemos falar sobre a 
questão dos votos. Pedi um voto favorável a ela em relação ao meu irmão. Ela disse que não. 
Quem sou eu para dizer do PT. A nobre vereadora nasceu e cresceu nesse partido. Vou 
respeitá-la por muito tempo. Agradeci o convite dela. Atualmente sou integrante do PT e não 
sei se permanecerei lá. Ainda estou em julgamento. Espero que Deus me ilumine, pois na 
justiça dos homens já levei uma grande paulada. O Barros Munhoz junto com o presidente de 
meu ex-partido passaram por cima de tudo. A pessoa pode matar, tirar partido e roubar 
dinheiro, mas nada é feito. Se preparem, pois muitos partidos estão sendo visados. As pessoas 
não percebem essa situação. Existem cerca de três partidos que ele ainda não pegou somente 
por questão de plantar a desunião. Aqui não existe trouxa. Por cima de mim não. Então, 
gostaria de agradecer o PT por ter me aceitado. Vou até o fim. Se for eleito, gostaria de dizer 
que vestirei a camisa do PT, pois, desse modo, serei contra o Munhoz. Sempre disse que ele 
sempre tentou me tirar dos partidos e me humilhar perante os outros, mas acredito que estou 
dando a volta por cima. Fiquei muito triste quando perdi, mas hoje possuo uma carta do 
presidente do partido alegando que o mesmo me libera de tudo. Falaram que os meus amigos 
tinham me abandonado. Vou trazer a carta para todos vocês verem o conteúdo. Estou 
totalmente liberado pelo partido. Não sei o que será dos votos nesta Casa. Espero que seja do 
modo que estou esperando. Vou defender o prefeito até os meus últimos dias em que estiver 
presente nesta Casa. O presidente esteve presente na reunião porque solicitei a presença do 
mesmo. Então, se alguém orquestrou a formação das comissões, gostaria de dizer que o nome 
dessa pessoa é Mino Nicolai. Se pudermos iremos formar as três comissões juntamente com a 
comissão de ética. Não vamos dar chance para sermos chutados ou humilhados. Nunca 
saberemos quando determinada pessoa estará no lugar, pois cada hora estão de um lado. 
Então, acredito que cada um possui seu ponto de vista. Se alguma situação foi orquestrada, 
gostaria de dizer que não foi a pedido de meu irmão. Se depender de mim ninguém da 
oposição prejudicará a vida de meu irmão nos últimos seis meses. Caso queiram que a briga 
possua peso, gostaria de dizer que será do modo que gosto. Quem puder mais, irá chorar 
menos. Para aqueles que estão achando que estamos mortos, gostaria de enfatizar que a cada 
dia estamos mais fortes. O prefeito está provando a cada dia que não existe uma situação que 
venha desmerecê-lo. No momento em que o prefeito Toninho Bellini subir no palanque, 
independente de quem for o candidato, acredito que os demais devem colocar a barba de 
molho. Cabe ressaltar que o prefeito é respeitado e que o mesmo fez muitas coisas em nossa 
querida cidade. O ex-prefeito quer o poder para fazer o mal e humilhar as pessoas. Caso 
aconteça alguma coisa comigo, acredito que possuo a força de Deus ao meu lado. Essa eleição 
não será brincadeira. Hoje é o primeiro dia dessa eleição. Até um dia antes da eleição a 
conversa será diferente. Concretizarei algum acordo somente no momento em que for bom 



para a minha pessoa, meu irmão e demais companheiros que estão junto a mim. Aqueles que 
acreditarem que necessitarão de uma força deve solicitar para o Barros Munhoz. Futuramente 
não devem se arrepender. Se existe uma pessoa democrática e que sempre trabalhou por 
todos, gostaria de dizer que essa pessoa foi eu. A partir de hoje defenderei o meu interesse, do 
meu irmão e dos companheiros que estiverem ao lado de meu irmão. Quem for contra meu 
irmão, automaticamente será meu inimigo também. Muito obrigado a todos e boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Primeiramente gostaria de 
dizer que é um prazer iniciar os trabalhos novamente nesta primeira sessão ordinária do 
corrente ano. Graças a Deus todos estão vivos e com muita saúde. Tinha um histórico para 
dizer, mas não poderia deixar de citar sobre o comentário da nobre vereadora. Primeiramente, 
nobre vereadora, gostaria de dizer a senhora que não estava presente em nossa cidade no 
domingo quando ocorreu a panfletagem. Tirei exatamente uma semana de férias com minha 
família. Quando cheguei a nossa cidade na terça-feira o primeiro ato que vim fazer nesta Casa 
foi autorizar a liberação das fitas para a senhora tentar descobrir o responsável. Não liguei 
para a senhora, nobre vereadora, porque gostaria de aguardar o pronunciamento de vossa 
excelência. Gostaria de dizer para a senhora que não somente repudio essa situação, mas 
também outras situações que já ocorreram no passado e que poderia ter usado do meu cargo 
de advogado na época para denegrir algumas pessoas da oposição. Fiz exatamente ao 
contrário, ou seja, chamei-os em minha sala e entreguei o caso para que os mesmos 
entregassem ao advogado que quisessem, pois não uso desses artifícios. Todos os jornais 
naquela semana classificaram que haveria dedo do Toninho Bellini, pois a senhora votaria 
contra a eleição. Sou um cara muito coerente com minhas coisas. Gostaria de dizer para a 
senhora, lembrando que aguardei o vosso pronunciamento, que não somente lamento, mas 
também repudio essa situação. Realmente espero que a senhora constate o responsável. 
Possuo as minhas desconfianças, nobre vereadora, mas prefiro aguardar, pois já obtive muitas 
surpresas nesse meio. Às vezes descobrimos que é a pessoa que menos esperamos. Realmente 
torço por isso. Somente não te liguei por esse motivo, nobre vereadora, ou seja, estava de 
férias com minha família e não constatei nenhum tipo de panfleto. Somente agora contatei em 
suas mãos. Quem me falou sobre o panfleto foi o pessoal do PT, pois os mesmos foram ao 
meu restaurante. Liberei as fitas e a senhora pode constatar a data da assinatura. Vim a esta 
Casa somente para isso. Gostaria de dizer que todos os jornais, de certa forma, colocaram que 
seria política. Gostaria de dizer para a senhora que seríamos muito burros, lembrando que 
gostaria que ficasse gravado, em atacar vossa excelência caso futuramente precisássemos do 
voto da senhora. Então, gostaria de dizer para a senhora que jamais usaria uma estratégia 
dessas. Caso não esteja convencendo bem dessa forma... Conheço muito bem a senhora. Não 
posso dizer que não foi ninguém do grupo porque não sabemos o que cada pessoa pensa, mas 
gostaria de lembrar a senhora que nós recebíamos esse tipo de panfleto na época da campanha 
quando lutávamos contra o Dr. Barros Munhoz. Os panfletos eram postados em Mogi Mirim. 
Se a senhora pegar um dos panfletos antigos podemos constatar que são bem parecidos, 
inclusive a fala. Então, lamento essa situação. Não sou favorável a esse tipo de ação. Não 
liguei porque depois de todos os jornais alegarem o que alegaram, gostaria de dizer que não 
saberia a sua reação. Gostaria que a senhora soubesse, através de minha boca, que lamento e 
se puder contribuir com a senhora a fim de descobrir o responsável por essa situação, gostaria 
de dizer que irei fazer isso até os últimos dias. Primeiramente a senhora é uma mãe de família 
e não merece, sequer, ser comentada nas ruas, pois não admitiria essa mesma situação de 
minha esposa. Em segundo lugar, gostaria de dizer como profissional que quem não gosta da 
senhora deve ser alguém que perdeu algum processo para vossa excelência ou algum cliente 



que perdeu o processo. Cabe ressaltar que não somos infalíveis, pois também já perdi muitos 
processos. Nessa área trabalhista a senhora é muito melhor comparada a minha pessoa. 
Admiro muito seu trabalho. Então, quem fica muito bravo é quem perde. Graças a Deus 
somente obtive bons momentos na advocacia juntamente com a senhora quando muitas vezes 
somente era a minha pessoa o único advogado da cidade que conseguia fazer acordo com a 
senhora. A senhora pode confirmar essa situação em qualquer lugar. Muitos advogados na 
época me procuravam para poder fazer acordo com a senhora. Então, somente quis aguardar o 
primeiro pronunciamento. Fiquei feliz da senhora somente lamentar a minha ligação, pois 
falaria com você publicamente. Vale ressaltar que não sou de escrever em jornais tentando 
colocar meias palavras justificando a ocasião. Se for olhar para esse lado, gostaria de dizer 
que seria muita burrice se qualquer um do grupo do Bellini ser responsável por isso, sendo 
que hoje ainda poderemos precisar do voto da senhora. Como a senhora mesmo disse, gostaria 
de dizer que sei que ele não roubou. É uma coisa que foi orquestrada politicamente. Nesse 
ponto espero ter esclarecido os fatos. A senhora pode contar comigo em qualquer instância 
como testemunha, pois admiro muito o trabalho da senhora na área trabalhista. Possuímos 
diferenças políticas, mas jamais colocaria de outra forma. Quanto ao caso das comissões, 
acredito que não preciso responder. Da mesma forma que a senhora convocou a bancada do 
Barros Munhoz, lembrando que fiquei muito admirado com essa situação, o Mino também 
convocou. Como possuo o voto de minerva caso haja algum empate, acredito que devo saber 
qual decisão tomar. Somente gostaria de dizer a senhora que não orquestrei nada. Quando 
faço, automaticamente assino embaixo e digo que sou responsável por tal situação. Já apanhei 
muito nesta Casa como a senhora também. Muitas vezes disponibilizei as minhas costas para 
te defender, assim como muitas vezes a senhora disponibilizou suas costas para me defender. 
Quanto ao seu voto direcionado a presidência, nobre vereadora, gostaria de dizer que sou 
eternamente grato, pois da mesma forma fui fiel em todas as vezes que conversamos. Jamais 
disponibilizei voto a outra pessoa. Até mesmo naquele dia fatídico, onde houve um voto 
vendido direcionado ao Paulo Andrade. Antes de manifestar que gostaria que fosse o 
Carlinhos, solicitei autorização da senhora e gostaria que a senhora confirmasse se não foi 
verdade. A senhora se lembra que disse o seguinte: “Vereadora, a senhora quer que eu vote no 
Carlinhos?” A senhora disse o seguinte: “Desde que não seja o Paulo.” O Paulo não aceitou 
porque já sabia que o voto estava comprado e viram quem já tinha saído do escritório. A 
senhora há de se lembrar dessa conversa. A senhora era a única que sabia a votação partida de 
minha pessoa. Podemos abrir a votação no momento em que a senhora quiser, pois sou 
presidente desta Casa. Sou grato pelo voto disponibilizado a minha pessoa. Acredito que 
conduzi esta Casa no ano passado sem envergonhar nenhum vereador. É muito pelo contrário, 
ou seja, defendi os vereadores todas as vezes que pude em público. Não me manifestei através 
da Câmara porque vi que essa situação era um ataque profissional e queria esperar o dia de 
hoje para saber o que a senhora gostaria que fizéssemos. Poderia fazer algo a esmo e a 
senhora sabe que em estratégia de advocacia quem quer fazer demais, acaba fazendo besteira. 
Então, o que a senhora precisar desta Casa e desse vereador, advogado e desse presidente, 
pode contar comigo. Quanto aos serviços da Sanepav, conforme o vereador Carlinhos Sartori 
disse, lembrando que não vim a esta tribuna para defender valores... Caso a Sanepav esteja 
errada, acredito que o erro deve ser corrigido. Somente não podemos esquecer que foi 
distribuído em panfleto em toda a cidade, sendo que a grande maioria, sequer, leu para 
constatar os horários de coletas. São dias alternados. Um dia é coleta do lixo orgânico e outro 
dia é coleta do lixo reciclável. Cabe ressaltar que está ocorrendo muitas inversões. Juntando 
as falhas com os erros resulta-se nos problemas atuais. Vale ressaltar que a empresa vem 
tentando corrigir os problemas, pois já cobrei essa situação. Existe a necessidade de cobrar, 



pois a empresa recebe dinheiro público. Caso eles tiverem certos, tudo bem, mas caso estejam 
errados cabe a nós cobrarmos a situação. Devemos explicar e não somente criticar. Existe um 
processo de adaptação onde está dividida a coleta seletiva de lixo. Quanto a creche situada no 
Istor Luppi, gostaria de dizer que não vou defender, pois vou procurar saber o que está 
acontecendo. É muito provável que as chuvas são responsáveis pelo atraso da reforma. Cabe 
ressaltar que as obras em relação a escola do SESI também estão atrasadas devido as 
freqüentes chuvas em nossa cidade. Então, gostaria de dizer que verificarei em primeiro plano 
para que na próxima sessão possa esclarecer os fatos. Em relação ao Dr. Paulo, como disse o 
vereador Mino, acredito que somente nos resta lamentar por essa tragédia. Acredito que a 
grande maioria não viu a reportagem passada no Bom Dia Brasil. Ele estava na maior 
tranqüilidade do mundo tentando conversar e o cara atirou covardemente. O bandido já está 
preso segundo informações da matéria. Perguntaram ao bandido o motivo pelo qual havia 
atirado no Dr. Paulo e o mesmo alegou que o Dr. Paulo possuía mais dinheiro no bolso, sendo 
que disponibilizou somente R$ 100,00. Infelizmente cabe a nós lamentarmos por essa 
situação. De tudo isso, acredito que somente fiquei triste com uma palavra que a nobre 
vereadora disse, ou seja, que eu estaria agindo igualmente ao Barros Munhoz. Realmente não 
ajo igual ao Barros Munhoz e não é meu protótipo de vida e muito menos o meu rito. Deve 
ser de alguém desta Casa, mas por parte de minha pessoa não. Acho que Itapira evoluiu muito 
em oito anos mesmo com a presença de alguns erros da atual administração. A mudança é tão 
grande que constatei a nobre vereadora convocando os três integrantes do Barros Munhoz 
para uma reunião. Os três levantaram e foram atrás. Até brinquei com o vereador Kará. São 
mudanças dos tempos. Até já tomamos cerveja e refrigerante com as pessoas que integram o 
grupo do Barros Munhoz e que já trabalharam contra nós sem haver brigas. Itapira evoluiu 
tanto no governo Bellini que democraticamente sentamos e convivemos em paz, deixando as 
guerras políticas para a época da campanha. Isso é um aprendizado que muitos deveriam ter. 
Esse é um aprendizado que poucos não querem aprender. São alguns que ainda insistem na 
política rancorosa. Sempre possuirei posição e lado político. Elegi-me com o governo Bellini 
e vou terminar com ele com erros e acertos. Muito obrigado e boa noite a todos.” Esgotado o 
tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 
votação a Ata da 45ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Dezembro de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 06 de Janeiro de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 3º) Em discussão e 
votação a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 06 de Janeiro de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 4º) Em discussão e 
votação a Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 06 de Janeiro de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, o Sr. 
Presidente declara que, regimentalmente, terá que formar as Comissões Permanentes para 
atuarem no ano de 2012 composta por três membros. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa 
que os Vereadores interessados em participar das Comissões se manifestem para que possa 
haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Carlos Alberto 
Sartori, Antonio Orcini, Mauro Antonio Moreno e Luis Henrique Ferrarini manifestam 



interesse em participar da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, o Sr. Presidente 
informa que cada vereador terá direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º 
Secretário para que proceda a chamada dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o 
Sr. 1º Secretário inicia o processo de chamada para votação: ANTONIO ORCINI:  declara o 
voto em: Antonio Orcini; Mauro Antonio Moreno; Luis Henrique  Ferrarini. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  declara o voto em: Carlos Alberto Sartori. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES:  declara o voto em: Antonio Orcini; Mauro Antonio Moreno; Luis 
Henrique Ferrarini. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : declara o voto em: Carlos 
Alberto Sartori. LUIS HENRIQUE FERRARINI : declara o voto em: Antonio Orcini; 
Mauro Antonio Moreno; Luis Henrique Ferrarini. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
declara o voto em: Antonio Orcini; Mauro Antonio Moreno; Luis Henrique  Ferrarini. 
MAURO ANTONIO MORENO:  declara o voto em: Antonio Orcini; Mauro Antonio 
Moreno; Luis Henrique Ferrarini. RODNEI SEMOLINI:  declara o voto em: Carlos 
Alberto Sartori. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  declara o voto em: 
Carlos Alberto Sartori. Encerrado o processo de votação nominal e já totalizados os votos 
dos candidatos para integrarem a Comissão de Justiça e Redação, esta Presidência informa o 
total de cada um: NOME: CARLOS ALBERTO SARTORI;  VOTOS: 04. NOME: 
ANTONIO ORCINI;  VOTOS: 05. NOME: MAURO ANTONIO MORENO;  VOTOS: 
05. NOME: LUIS HENRIQUE FERRARINI;  VOTOS: 05. Isto feito, o Sr. Presidente 
informa que a Comissão de Justiça e Redação será composta pelos seguintes vereadores: 
Antonio Orcini, Mauro Antonio Moreno e Luis Henriqu e Ferrarini. A seguir, os Srs. 
Vereadores Cleber João da Silva Borges, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Mauro 
Antonio Moreno e Luis Hermínio Nicolai manifestam interesse em participar da Comissão de 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Diante disso, o Sr. 
Presidente informa que cada vereador terá direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente 
solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada dos vereadores para votação nominal. 
Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de chamada para votação: ANTONIO 
ORCINI:  declara o voto em: Cleber João da Silva Borges; Mauro Antonio Moreno; Luis 
Hermínio Nicolai. CARLOS ALBERTO SARTORI:  declara o voto em: Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  declara o voto em: Cleber 
João da Silva Borges; Mauro Antonio Moreno; Luis Hermínio Nicolai. DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO : declara o voto em: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI : declara o voto em: Cleber João da Silva Borges; Mauro 
Antonio Moreno; Luis Hermínio Nicolai. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  declara o voto 
em: Cleber João da Silva Borges; Mauro Antonio Moreno; Luis Hermínio Nicolai. 
MAURO ANTONIO MORENO:  declara o voto em: Cleber João da Silva Borges; Mauro 
Antonio Moreno; Luis Hermínio Nicolai. RODNEI SEMOLINI:  declara o voto em: Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
declara o voto em: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Encerrado o processo de votação 
nominal e já totalizados os votos dos candidatos para integrarem a Comissão de Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, esta Presidência informa o 
total de cada um: NOME: SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS;  VOTOS: 
04. NOME: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES;  VOTOS: 05. NOME: MAURO 
ANTONIO MORENO;  VOTOS: 05. NOME: LUIS HERMÍNIO NICOLAI;  VOTOS: 
05. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social será composta pelos seguintes vereadores: 
Cleber João da Silva Borges, Mauro Antonio Moreno e Luis Hermínio Nicolai. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente solicita para que os Vereadores interessados em participar da 



Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente se manifestem. A seguir, os Srs. 
Vereadores Luis Hermínio Nicolai, Carlos Alberto Sartori, Cleber João da Silva Borges, 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos e Luis Henrique Ferrarini manifestam interesse em 
participar da referida Comissão. Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá 
direito a três votos. A seguir, o Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a 
chamada dos vereadores para votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o 
processo de chamada para votação: ANTONIO ORCINI:  declara o voto em: Luis Hermínio 
Nicolai; Cleber João da Silva Borges; Luis Henrique Ferrarini. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  declara o voto em: Carlos Alberto Sartori. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: declara o voto em: Luis Hermínio Nicolai; Cleber João da Silva Borges; Luis 
Henrique Ferrarini. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO : declara o voto em: Carlos 
Alberto Sartori. LUIS HENRIQUE FERRARINI : declara o voto em: Luis Hermínio 
Nicolai; Cleber João da Silva Borges; Luis Henrique Ferrarini. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  declara o voto em: Luis Hermínio Nicolai; Cleber João da Silva Borges; Luis 
Henrique Ferrarini. MAURO ANTONIO MORENO:  declara o voto em: Luis Hermínio 
Nicolai; Cleber João da Silva Borges; Luis Henrique Ferrarini. RODNEI SEMOLINI:  
declara o voto em: Carlos Alberto Sartori. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: declara o voto em: Carlos Alberto Sartori. Encerrado o processo de votação 
nominal e já totalizados os votos dos candidatos para integrarem a Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e Meio Ambiente, esta Presidência informa o total de cada um: NOME: 
CARLOS ALBERTO SARTORI;  VOTOS: 04. NOME: CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES; VOTOS: 05. NOME: LUIS HENRIQUE FERRARINI;  VOTOS: 05. NOME: 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI;  VOTOS: 05. NOME: SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: 04. Isto feito, o Sr. Presidente informa que a Comissão de Obras, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente será composta pelos seguintes vereadores: Cleber João da Silva 
Borges, Luis Hermínio Nicolai e Luis Henrique Ferrarini. Isto feito, o Sr. Presidente 
declara que, regimentalmente, terá que formar as Comissões Temporárias para atuarem no 
ano de 2012 composta por cinco membros. Ato Contínuo, o Sr. Presidente informa que os 
Vereadores interessados em participar da Comissão Especial de Ética se manifestem para 
que possa haver o processo de julgamento pelo Plenário. Isto feito, os Srs. Vereadores Luis 
Hermínio Nicolai, Mauro Antonio Moreno, Antonio Orcini, Cleber João da Silva Borges e 
Luis Henrique Ferrarini manifestam interesse em participar da Comissão Especial de Ética. 
Diante disso, o Sr. Presidente informa que cada vereador terá direito a cinco votos. A seguir, o 
Sr. Presidente solicita do 1º Secretário para que proceda a chamada dos vereadores para 
votação nominal. Ato contínuo, o Sr. 1º Secretário inicia o processo de chamada para votação: 
ANTONIO ORCINI:  declara o voto em: Luis Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; 
Antonio Orcini; Cleber João da Silva Borges; Luis Henrique Ferrarini. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  Abstenção do Voto. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  
declara o voto em: Luis Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; Antoni o Orcini; 
Cleber João da Silva Borges; Luis Henrique Ferrarini. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO : Abstenção do Voto. LUIS HENRIQUE FERRARINI : declara o voto em: 
Luis Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; Antoni o Orcini; Cleber João da Silva 
Borges; Luis Henrique Ferrarini. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  declara o voto em: Luis 
Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; Antonio Orc ini; Cleber João da Silva 
Borges; Luis Henrique Ferrarini. MAURO ANTONIO MORENO:  declara o voto em: 
Luis Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; Antoni o Orcini; Cleber João da Silva 
Borges; Luis Henrique Ferrarini. RODNEI SEMOLINI:  Abstenção do Voto. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  Voto Nulo. Encerrado o processo de votação 



nominal e já totalizados os votos dos candidatos para integrarem a Comissão Especial de 
Ética, esta Presidência informa o total de cada um: NOME: MAURO ANTONIO 
MORENO;  VOTOS: 05. NOME: CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES;  VOTOS: 05. 
NOME: LUIS HENRIQUE FERRARINI;  VOTOS: 05. NOME: LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI;  VOTOS: 05. NOME: ANTONIO ORCINI:  05. Isto feito, o Sr. Presidente 
informa que a Comissão Especial de Ética será composta pelos seguintes vereadores: Luis 
Hermínio Nicolai; Mauro Antonio Moreno; Antonio Orc ini; Cleber João da Silva 
Borges; Luis Henrique Ferrarini. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 
secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 5º) 
RELATÓRIO Nº. 001/2012.- Relatório das atividades Legislativas referente ao ano de 2011. 
Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 
002/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Festival 
Sertanejo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A 
seguir, o Sr. Presidente CONVOCA , os Senhores Vereadores para duas Sessões 
Extraordinárias que realizar-se-ão no dia 10 de fevereiro, sexta-feira, às 13:00 e 14:00 horas, 
respectivamente, para leitura, discussão e votação das matérias relacionadas: a) Projeto de Lei 
nº. 002/2012.- Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Festival 
Sertanejo. b) Projeto de Lei nº. 004/2012.- Autoriza o Poder Executivo, através da Comissão 
de Carnaval conceder ajudas de custo para realização do Carnaval 2012 e dá outras 
providências. c) Projeto de Lei nº. 009/2012.- Autoriza o Poder Executivo a repassar sob 
forma de Subvenção Social, valores à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itapira - APAE. Isto feito, o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 
leitura das matérias constantes do Expediente. 7º) Projeto de Lei nº. 003/2012.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 4.198/07. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 004/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajudas de custo para realização do 
Carnaval 2012 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 005/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Retifica 
titularidade do imóvel descrito no artigo 2º da Lei nº 4.840/11. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 006/2012.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Revoga a Lei nº 4.786, de 24 de agosto de 2011. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 007/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 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. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 



de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Projeto de Lei 
nº. 008/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Atribui responsabilidade temporária à SNJC e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Projeto de Lei 
nº. 009/2012.- 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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira - APAE. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Projeto de Lei nº. 0010/2012.- 
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$ 360.000,00. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei 
passamos 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 001/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
José Valentin. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 002/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Emilia Pedro Miquilini. Autoria. Antonio Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 003/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Scoton Valentin. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 004/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Israel Antônio da Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 005/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Georgina Mendes de Alvarenga. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 006/2012.- Voto de pesar pelo falecimento 
Sr. Antonio Gonçalves. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 007/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Clair Adorno de Alvarenga. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 008/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Benedita de Lima Luppi. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 009/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Benedita dos Santos. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar 



nº. 0010/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Plácido Correia de Almeida. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0011/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. João Cestaro Neto. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0012/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Marcia Elisabete da Silva. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0013/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Vera Lucia Caporalli. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0014/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mercedes Lovato Pereira. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0015/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento criança Pietra Rafaeli Alfredo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0016/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vilma Piolo. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0017/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Germano Lanzoni. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0018/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Luis dos Santos. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0019/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Odete Soares Rocha. Autoria. Antonio 
Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0020/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Oscar 
Ferreira de Miranda. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0021/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim Bernardes de Carvalho Neto. Autoria. Antonio Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0022/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Profº Mauro Gomes 
Ferreira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0023/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Paulo de Tarso Nascimento Pinto. Autoria. Antonio Orcini. Luis 
Henrique Ferrarini; Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria que Deus, em 



sua infinita bondade, acolha essa família, em especial a Ana. Ainda gostaria de pedir a esta 
Casa que o próximo consultório odontológico que o município venha a construir, 
automaticamente seja denominado o nome do Paulo, pois acredito que seria uma singela 
homenagem. Ele sempre foi um homem muito estudioso em relação a odontologia. Era uma 
pessoa que adorava aquilo que fazia. A minha filha era paciente dele há oito anos. Todo mês 
minha filha passava por uma consulta em seu consultório odontológico. Víamos o amor que o 
Paulo tinha pela profissão. Então, somente vim a esta tribuna para manifestar a minha 
solidariedade e a minha profunda tristeza. Nossos filhos estudaram juntos desde a primeira 
série. Gostaria de pedir para Deus confortar essa família e, sobretudo, a Ana, mulher do Paulo 
que presenciou essa imensa tragédia. Sempre constatamos fatos parecidos nos noticiários 
ocorrendo com pessoas muito distantes, mas a partir do momento em que esse tipo de situação 
bate em nossas portas, automaticamente não acreditamos em relação ao ocorrido. Como que 
uma pessoa assume o poder de tirar a vida de outra? Realmente isso é inaceitável e 
inacreditável. Infelizmente essa situação aconteceu com uma pessoa muito querida. Era uma 
pessoa que vivia em função de sua família e do bem. Gostaria de deixar registrado o meu 
sentimento de pesar a toda família do Paulo, em especial aos filhos e esposa. Obrigada e boa 
noite.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria, com a autorização da nobre 
vereadora, de fazer das palavras da nobre vereadora as palavras desta Casa. Acredito que a 
grande maioria já passou pelo seu consultório ou conhecia-o de alguma forma. Gostaria de 
solicitar a secretaria da Casa para que registre amanhã pela manhã o requerimento em nome 
de todos os vereadores. Infelizmente somente acabamos realizando algum tipo de homenagem 
após a morte. Não foi possível concretizar a homenagem antes devido a morte prematura do 
Paulo. Então, caso vossa excelência autorize, gostaria que a secretaria da Casa registrasse no 
livro a referida solicitação em nome de todos os vereadores da Casa. O requerimento seria no 
sentido de indicar o nome do Dr. Paulo na construção de determinado consultório ou 
estabelecimento dentário que futuramente venha a ser inaugurado em nosso município. É uma 
forma singela e simples de homenagear o Dr. Paulo, mas seria de coração tendo em vista que 
todos o conhecia. Obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 38º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0024/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Paulo Sérgio de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0025/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Fracarolli. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 40º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0026/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Nilsa Salgado Vernucci. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 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. 41º) Requerimento 
nº. 001/2012.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e 
semi-urbano Itajaí, objetivando que a mesma mude o ponto de ônibus existente na rua 
Antônio Pugina para o meio do quarteirão da rua Hortêncio Avancini no bairro Braz 
Cavenaghi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Requerimento nº. 002/2012.- Oficiar o 
Presidente da Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão junto 
da secretaria estadual de Saúde, para que Itapira seja beneficiada com a vinda de uma 
ambulância adaptada para portadores de necessidade especial de locomoção. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 43º) Requerimento nº. 003/2012.- Oficiar o Presidente da Assembléia 
Legislativa, Deputado Barros Munhoz, para que o mesmo desenvolva gestões junto do 
Governador do Estado e órgãos competentes, visando a aquisição de um caminhão para a 
Defesa Civil de Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Requerimento nº. 004/2012.- Oficiar ao 
Presidente da Assembléia Legislativa, José Antonio Barros Munhoz, solicitando a intervenção 
do mesmo junto ao Estado e órgãos competentes visando a implantação de cobertura de 
telefonia celular no bairro da Roseira e Rio Manso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 45º) Requerimento nº. 005/2012.- Oficiar ao Governo do Estado, assim como o 
Presidente da Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão para 
a construção de um Hospital Infantil na região da Baixa Mogiana. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 46º) Requerimento nº. 006/2012.- Oficiar o Governo Estadual, por meio do 
DER (Departamento de Estrada e Rodagens), solicitando aos setores competentes que sejam 
tomadas as medidas necessárias para melhorias na rodovia que Liga Itapira a Mogi Guaçu, 
assim como a construção de uma 3ª faixa ao longo da referida via. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 47º) Requerimento nº. 007/2012.- Oficiar à superintendência do SAAE, 
solicitando ligação do poço artesiano no bairro do Rio Manso com as ruas do local. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 48º) Requerimento nº. 008/2012.- Oficiar o Presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado José Antônio Barros Munhoz, para que Itapira seja beneficiada com a 
extensão da obra de pavimentação da estrada do Rio Manso, levando o asfalto até a ponte do 
Rio do Peixe. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 07 de Fevereiro de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Requerimento nº. 009/2012.- Voto 
de Congratulação com o renomado psicólogo itapirense, José Antonio Zago, coordenador do 
CAPS/ad, pelo lançamento do seu 3º livro sobre drogas. Autoria. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 



– Presidente. 50º) 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 manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 51º) Requerimento nº. 0011/2012.- Requer oficiar a Direção da empresa de 
transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a implantação de pontos de 
ônibus com cobertura e bancos, defronte as empresas Teka, Açoplast e próximo à Etec no 
bairro Santa Barbara. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Requerimento nº. 0012/2012.- Congratulação com 
o estilista Samuel Cirnansck, pela sua participação e apresentação de seu trabalho na São 
Paulo Fashion Week. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Requerimento nº. 0013/2012.- Oficiar a 
Telefônica, solicitando instalação de serviços telefônicos na rua Cirino Boretti, bairro Della 
Rocha II. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Requerimento nº. 0014/2012.- Oficiar a empresa 
Rivvenda para que a mesma informe a esta Casa se a pavimentação da rua Nelson Pereira da 
Silva, no bairro Istor Luppi, é de sua responsabilidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Requerimento 
nº. 0015/2012.- Oficiar o Presidente da Assembléia Legislativa, deputado José Antônio 
Barros Munhoz, para que junto do Governo Estadual viabilize a implantação do programa 
Bom Prato em Itapira. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Requerimento nº. 0016/2012.- Requer 
nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito 
quanto ao pagamento de horas-extras. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) Requerimento nº. 
0017/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito quanto a situação dos funcionários da área de saúde não poderem 
tirar férias, mesmo com as mesmas vencidas e também não recebê-las em dinheiro. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 58º) Requerimento nº. 0018/2012.- Requer nos termos e prazos 
estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo 
único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito quanto a reforma da 
creche no bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 07 de 



Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Requerimento nº. 
0019/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito quanto ao transporte de crianças moradoras da zona rural que 
freqüentam a creche Vereador Francisco Rovaris e outras no município. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 60º) Requerimento nº. 0020/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no 
Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, 
Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre quando começarão as reformas nas 
UBSs dos bairros de Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 61º) Requerimento nº. 0021/2012.- 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 aumento na passagem de ônibus. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 62º) Requerimento nº. 0022/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos 
no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, 
Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre quando será instalado um semáforo 
na Avenida Paoletti com as ruas Padre José Maurício e Visconde de Ouro Preto, conforme 
solicitação já realizada por este parlamentar nos anos de 2009, 2010 e 2011. 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 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. Esgotado o tempo regimental do Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa a leitura dos Ofícios: 63º) Ofício SNJ n. 007/2012. Ref. Requerimento 
n.336/2011-. Informação a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu 
documentos concernentes ao procedimento licitatório iniciado frente a necessidade de 
contratação de empresa responsável pela coleta de lixo. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 64º) Ofício SNJ n. 010/2012. Ref. Requerimento n.367/2011.- Informação ao 
vereador Carlos Alberto Sartori, que requereu informações e documentos concernentes aos 
contratos e parcerias celebrados entre a Municipalidade e a ONG Bola Pra Frente e/ou Pra 
Frente Brasil. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 65º) Ofício SG-DAO n. 007/2012. 
Informações referentes às Indicações 315, 317, 337, 383, 402, 417, 491, 497, 505, 533, 540, 
550, 554, 556, 558, 561, 564, 566, 568, 574, 577, 579, 589, 605, 617, 619, 626, 627 e 637/12. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 66º) Ofício SNJ n. 011/2012. Ref. 
Requerimento n.419/2011.- Informação ao vereador Mauro Antonio Moreno, concernentes 
ao Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 67º) Ofício SNJ nº 67/2012. Ref. Requerimento nº 396/2011.- Informações ao 
vereador Carlos Alberto Sartori sobre eventuais invasões em escolas, creches e 
estabelecimentos de saúde, pertencentes a Prefeitura Municipal de Itapira. DESPACHO: 



CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 68º) Ministério da Saúde Nº Ref. 002054; 000175; 000122; 
001331; 000629; 007193; 004854; 001208; 013129; 007838; 004774; 005067; 004170; 
006208; 000728; 001853; 000774; 001831; 002364; 005879; 006530; 005691; 003975; 
005187; 006638/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$ 1.816.691,23. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 69º) Caixa Econômica Federal: 
Informações sobre a celebração do Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da 
União nº 0368112- 29/2011/ME/CAIXA, que tem por finalidade implantação de quatro 
academias ao ar livre, no Município de Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 70º) Caixa Econômica Federal: Informações sobre a celebração do Contrato de 
Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União nº 0373240- 78/2011/ME/CAIXA, que 
tem por finalidade projeto e construção da ampliação das arquibancadas do estádio municipal 
coronel Francisco Vieira, no município de Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 71º) 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$ 4.387,48. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 72º) Intervias: Grupo OHL:  Informações 
sobre a solicitação de duas lombadas na SP 352 - Trevo da Empresa Estrela. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 73º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: 
Manifestação de agradecimento aos nobre edis desta Egrégia Casa de Leis, que em sessão 
ordinária parabenizou a entidade através da elaboração de um voto de congratulação pela 
realização do 1º Fórum Visão Empresarial. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 74º) 
João Momesso: Manifestação de agradecimento pela elaboração de um voto de 
congratulação pelo transcurso de seu aniversário. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 75º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação. Comunicado Nº CM000754/2012: Repasse de recursos financeiros no valor de 
R$ 179.917,64. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 76º) Câmara dos Deputados: 
Recursos do Orçamento da União empenhados ao Município de Itapira, de janeiro à dezembro 
de 2011, no valor total de R$ 2.095.251,22. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 77º) 
Câmara dos Deputados: Recursos do Orçamento da União pagos ao Município de Itapira, de 
janeiro à dezembro, no valor total de R$ 11.605.535,49. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 78º) Câmara Municipal da Estância Hidrominal de Lindóia: Convite para a 
sessão solene de inauguração da nova sede da Câmara Municipal de Lindóia, que se realizará 
no dia 10 de fevereiro de 2012, às 20:00 horas, na Avenida Rio do Peixe, nº 460, Jardim 
Estância Lindóia, Lindóia/SP. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 79º) Ordem 
Demolay: Convite para a realização da posse da diretoria para a XVII Gestão Administrativa 



e Cerimônia das Luzes a realizar-se no dia 11/02/2012, às 18:00 horas, no templo da Loja 
Maçônica Deus, Justiça e caridade, nº 249, situada à rua Rui Barbosa, 640, Itapira/SP. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 80º) Departamento de Estradas e 
Rodagem: Informações sobre a solicitação da construção de trevo de acesso na entrada da 
Ponte do Rio do Peixe, localizada na vicinal que liga Itapira a Mogi Guaçu. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 81º) Departamento de Estradas e Rodagem: Informações 
sobre a solicitação da construção de um redutor de velocidade na vicinal Itapira-Lindóia, na 
região da Ponte Nova. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 82º) Secretaria de 
Desenvolvimento Social: Resposta ao ofício nº 530/2011, que trata da solicitação de recursos 
financeiros para a aquisição de um veículo exclusivo e equipado para transportar pacientes 
com dificuldades de locomoção do município de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 83º) Casa das Artes de Itapira: Convite para a realização da 9ª edição do 
Tradicional Grito de carnaval no Clube de Campo Santa Fé com as tradicionais marchinhas, 
marcha-rancho, samba, samba-enredo e músicas atuais a concretizar-se no dia 17 de fevereiro, 
à partir das 23:00 horas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 84º) Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos: Informações sobre a solicitação de implantação do 
serviço de distribuição domiciliária de correspondências no Bairro José Tonolli, no município 
de Itapira/SP. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 85º) Ordem dos Advogados do 
Brasil:  Manifestação de agradecimento pela elaboração de um voto de congratulação pelos 
sobres edis desta egrégia Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 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 001/2012.- 
Dispõe sobre apreciação das Contas do Sr. Prefeito Municipal relativas ao Exercício 
financeiro-econômico de 2007. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova menos 4 votos dos 
Vereadores Srs. Décio da Rocha Carvalho, Rodnei Semolini, Carlos Alberto Sartori e Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos para que a presente matéria seja adiada por 30 dias. 
DESPACHO: ADIADO POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00430/2011.- Requer que o Presidente desta Casa de Leis, junto com a 
Mesa Diretora, realize estudos com objetivo instalar um bicicletário na Câmara Municipal. 
Autoria: Cleber Borges. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Pedi a palavra para explicar o motivo pelo qual votarei contra 
o requerimento. Quando o vereador Paulo Andrade instituiu o centro de informática também 
fui contra. Disse que não teríamos público para esse fim. Venho a esta Casa de Leis fora do 
período das sessões e não vejo a procura de pessoas que ensejam a construção de um 
bicicletário. Se o senhor falasse que o bicicletário era bem vindo na biblioteca, tudo bem. 
Nesta Casa será mais uma situação que será feita para futuramente ser desfeita. Perguntei aos 
funcionários como eles vêm a esta Casa e os mesmos me disseram que alguns vêm a pé e 



outros de carro. Então, acredito que nenhum funcionário desta Casa vem de bicicleta. 
Sinceramente, acredito que devemos começar a pensar nas obras de forma perene, ou seja, 
que as mesmas permaneçam. O centro de informática ficou ocioso nesta Casa. Cabe ressaltar 
que o computador é um apelo muito grande. Portanto, não vejo a menor necessidade esta Casa 
possuir um bicicletário. Respeito o seu requerimento, mas voto contra porque essa situação 
não é plausível. Realmente devemos pensar em coisas que não serão desfeitas no futuro 
próximo. Não vejo um público tão grande nesta Casa durante a semana que ensejasse um 
bicicletário. Por esse motivo votarei contra a matéria. Obrigada.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. Possui essa 
ideia há algum tempo. No ano passado fiz um requerimento para que fosse feito um 
bicicletário na Praça Bernardino de Campos. Com a ideia de vossa excelência no sentido de 
comprar esta casa, automaticamente achei de extrema importância a autoridade pública 
incentivar a população a usufruir mais das bicicletas. O trânsito de Itapira está um caos. É um 
problema generalizado, sendo que muitas cidades de nossa região também possuem o mesmo 
problema. Como autoridade pública, acredito que devemos incentivar o uso do transporte 
limpo. Mesmo que o número de vagas disponibilizadas seja pequeno, acredito que será de 
grande valia. Existe um grupo de pessoas que clama por melhorias em relação ao uso das 
bicicletas em nossa cidade. O objetivo maior não seria de resolver o problema de quem utiliza 
a bicicleta na Câmara. Virei de bicicleta caso o bicicletário for construído nesta Casa, 
inclusive nas sessões. O objetivo maior seria no sentido de conscientizar a população de nossa 
cidade a usufruir de meios de transportes limpos. Cabe ressaltar que o poder público deve 
disponibilizar condições para que isso seja concretizado. O senhor como presidente desta 
Casa deve acolher com carinho esse requerimento. Na próxima semana retornarei a falar do 
mesmo assunto... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Acredito que antes do bicicletário o poder público deveria construir ciclovias em nossa 
cidade. Possuímos poucos quilômetros de ciclovias em nossa cidade. Atualmente podemos 
constatar que muitas bicicletas estão disputando espaço com os carros. Então, antes do 
bicicletário, acredito que deveríamos possuir condições de que a população pudesse, 
definitivamente, andar em segurança com a bicicleta. Enquanto não possuirmos condições 
para tal feito, automaticamente o bicicletário fica prejudicado... Continuando a oradora: 
Concordo em partes com a senhora. Acredito que o bicicletário incentivaria o uso de 
bicicletas. Devemos fazer o que a população clama. Existe um grupo de pessoas que clama 
por mais eixos de circulação em nossa cidade, além de outras situações. Peço o voto dos 
senhores. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Aproveitando o 
gancho, gostaria de dizer que estamos enviando uma carta ao proprietário oficializando o 
pedido de compra no valor de R$ 450.000,00. É bom que vocês saibam que o proprietário 
possa vir com sua contraproposta.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 430/2011. Aprovado 
menos 1 voto da vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 001/2012.- 
Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, 
objetivando que a mesma mude o ponto de ônibus existente na rua Antônio Pugina para o 
meio do quarteirão da rua Hortêncio Avancini no bairro Braz Cavenaghi. Autoria: Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o 
Requerimento nº 004/2012.- Oficiar ao Presidente da Assembléia Legislativa, José Antonio 



Barros Munhoz, solicitando a intervenção do mesmo junto ao Estado e órgãos competentes 
visando a implantação de cobertura de telefonia celular no bairro da Roseira e Rio Manso. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão 
o Requerimento nº 005/2012.- Oficiar ao Governo do Estado, assim como o Presidente da 
Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão para a construção 
de um Hospital Infantil na região da Baixa Mogiana. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 006/2012.- Oficiar o 
Governo Estadual, por meio do DER (Departamento de Estrada e Rodagens), solicitando aos 
setores competentes que sejam tomadas as medidas necessárias para melhorias na rodovia que 
Liga Itapira a Mogi Guaçu, assim como a construção de uma 3ª faixa ao longo da referida via. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão 
o Requerimento nº 008/2012.- Oficiar o Presidente da Assembléia Legislativa, deputado José 
Antônio Barros Munhoz, para que Itapira seja beneficiada com a extensão da obra de 
pavimentação da estrada do Rio Manso, levando o asfalto até a ponte do Rio do Peixe. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão 
o Requerimento nº 009/2012.- Voto de Congratulação com o renomado psicólogo itapirense, 
José Antonio Zago, coordenador do CAPS/ad, pelo lançamento do seu 3º livro sobre drogas. 
Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) 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. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 0016/2012.- 
Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. 
Prefeito quanto ao pagamento de horas-extras. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FI LHO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 11º) Em única discussão o Requerimento nº 0017/2012.- Requer nos termos e 
prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito quanto a 
situação dos funcionários da área de saúde não poderem tirar férias, mesmo com as mesmas 
vencidas e também não recebê-las em dinheiro. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão o Requerimento nº 0018/2012.- 
Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 



Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. 
Prefeito quanto a reforma da creche no bairro Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 0020/2012.- 
Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. 
Prefeito sobre quando começarão as reformas nas UBSs dos bairros de Barão Ataliba 
Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Fevereiro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Em única discussão o Requerimento nº 0022/2012.- Requer nos termos e 
prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre quando 
será instalado um semáforo na Avenida Paoletti com as ruas Padre José Maurício e Visconde 
de Ouro Preto, conforme solicitação já realizada por este parlamentar nos anos de 2009, 2010 
e 2011. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 022/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 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. 


