
ATA DA 5ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 de março 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. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da 
Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, internautas, boa 
noite. Primeiramente venho a esta tribuna para agradecer as manifestações de parabéns pelo 
transcurso de meu aniversário na data de hoje. Fiquei muito sensibilizado, tanto nas ruas 
como também nas redes sociais. Então, gostaria de deixar registrado o meu muito obrigado e 
que Deus nos dê muita saúde para continuarmos nessa empreitada. Elaborei um requerimento 
de congratulação na data de hoje direcionado ao Ederaldo Miquilini, pois o mesmo 
desenvolveu um brilhante trabalho quando estava à frente da Guarda Mirim de nossa cidade. 
Realmente seu trabalho revolucionou aquela entidade. A Guarda Mirim possui um papel 
histórico em nossa cidade, sendo que a mesma abre muitas portas no mercado de trabalho 
para os jovens de nosso município. Cabe ressaltar que a entidade também qualifica e prepara 
os jovens. O Ederaldo entregou a presidência recentemente e nos comunicou através de um 
ofício. Realmente o que a Guarda Mirim era e o que é atualmente é conseqüência de muito 
trabalho realizado pelo Sr. Ederaldo Miquilini e de toda diretoria. Com certeza o Lions Club 
também possui um grande papel nesse projeto que congrega centenas de jovens. Agradeço a 
presença do Miquilini e de sua família nesta Casa. Muito obrigado e boa noite a todos.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhores 
vereadores, presidente desta Casa, público presente, internautas, imprensa, boa noite. Venho a 
esta tribuna para falar alguns assuntos. No ano passado, mais precisamente no dia 16 de 
novembro, foi feito e aprovado um requerimento de minha autoria solicitando explicações aos 
proprietários da empresa Central Park. Empresa esta que é responsável pela concessão da 
Zona Azul em nossa cidade. Através de um requerimento eles foram convocados a fim de 
participar da reunião das comissões, sendo que não obtivemos nenhum tipo de resposta. O Dr. 
Elias, com muita boa vontade, foi até o local da sede da referida empresa, sendo que também 
não obteve êxito em relação a essa situação. Mesmo assim não compareceu ninguém. Seria 
muita falta de respeito para com esta Casa, pois a empresa que presta serviço em nossa cidade 
não atendeu um chamado efetuado pelos vereadores. Existem muitas reclamações quanto ao 
serviço prestado. Peço ao presidente desta Casa para que tome as medidas cabíveis. É um 
ofício elaborado por apenas um vereador, mas gostaria de ressaltar que o mesmo foi aprovado 
por todos os membros desta Casa. Acredito que esse caso cabe outras medidas. Baseado nesse 
tipo de atitude, acredito que poderíamos entrar com uma representação no Ministério Público 
por não atenderem a solicitação do vereador que somente requer algumas respostas. Outro 
assunto que gostaria de dizer faz referência a comemoração do aniversário de nascimento do 
Comendador Virgolino de Oliveira. Existe uma lei que institui no calendário de nosso 
município o Dia do Comendador Virgolino de Oliveira pela sua imensa importância e 
grandiosidade. Cabe ressaltar que o Virgolino de Oliveira também foi um grande político e 
empresário. Gostaria que fosse realizado, de alguma forma, uma sessão solene em 
homenagem aos seus familiares. Deixo gravado e registrado sobre a grande importância que o 



Virgolino de Oliveira foi para a cidade de Itapira. Requeiro a nossa presidência que realize 
essa sessão solene em virtude da data de nascimento desse grande homem. No dia 15 de 
Março o Virgolino de Oliveira estaria completando 111 anos. Outro assunto seria no sentido 
de que recebi dois moradores do conjunto habitacional São Judas Tadeu se queixando sobre o 
estado da localidade. As escadas e até mesmo o prédio, dentre outras situações, estão muito 
danificados. Essa situação representa um grande risco para os moradores da localidade. Os 
primeiros blocos estão conservados, mas os que se encontram mais ao fundo do conjunto 
estão necessitando de reformas urgentemente. Elaborei um ofício direcionado ao presidente 
da Assembléia Legislativa, Sr. Barros Munhoz, para que viabilize algum recurso junto ao 
departamento de habitação da Caixa Econômica Federal. Essa situação não pode continuar 
desse modo. Cabe ressaltar que alguns apartamentos carecem de escadas, pois as mesmas 
estão quebradas. Como representantes do povo devemos tomar algumas providências e buscar 
recursos onde for necessário. Outro assunto seria relacionado a questão do Jardim Raquel, 
Jardim Iara e Vila Maria. Estive nas referidas localidades a fim de verificar a questão do lixo. 
Muitos entulhos estão concentrados nas calçadas. Existe um problema muito grande. Elaborei 
uma indicação direcionada ao Executivo para que o mesmo realize um mutirão de limpeza nas 
localidades. Os moradores pagam seus impostos. Devemos constatar os problemas nos quatro 
cantos de nossa cidade. A iluminação da escada situada perto das imediações da Casa do Pão 
está deficiente. Existe apenas um bueiro na localidade, sendo que é insuficiente para a 
drenagem das águas das chuvas. A Prefeitura Municipal deve realizar mutirões de limpeza e 
construir novas galerias de água. Os moradores merecem ser tratados como prevê a nossa 
Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Outra indicação de minha autoria faz 
referência a água servida aos pacientes internados no Hospital Municipal. As garrafas de água 
são colocadas na geladeira para posteriormente serem levadas aos pacientes. A indicação seria 
no sentido de que copos descartáveis com água sejam disponibilizados pelo SAAE. Desse 
modo, acredito que muitos riscos de contaminação seriam evitados. É uma forma de investir 
na Saúde pública. Outra indicação faz referência a reforma da Praça Dr. Hortêncio Pereira. 
Inúmeras indicações de minha autoria foram elaboradas nesse sentido, mas somente depois de 
muito tempo a situação foi acatada pelo Executivo. Cabe ressaltar que na semana passada 
alguns vândalos cortaram a iluminação da localidade. Demorou muito tempo para a indicação 
ser acatada. É um absurdo. Desse modo, fica muito difícil trabalhar. Muito obrigado e boa 
noite a todos.” 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. Gostaria de cumprimentar a todos nas pessoas da 
Marli, da Cristina e do Juliano Feliciano. Vamos pegar a minha fala da semana passada. O 
vereador Mino sempre diz que não possui nenhum problema comigo, mas ele nunca fala antes 
de mim e sim logo após a minha fala. Desse modo, tenho que esperar a sessão seguinte. Sou 
mulher o suficiente para vim a esta tribuna e falar antes de qualquer pessoa que queira rebater 
o que disse. Ele disse que tinha assinado. Eu chamei ele de mentiroso e continuo dizendo a 
mesma coisa. Não assinei nada. Realmente chegou esse ofício em meu escritório. A coisa foi 
mais sórdida do que poderia imaginar. Esse ofício de meu partido chegou ao meu escritório às 
16:45 da tarde. Quem levou esse ofício do PT foi um funcionário da Prefeitura Municipal em 
seu horário de expediente. Provavelmente esse ofício foi elaborado na Prefeitura Municipal. A 
minha secretária estava indo embora. Ela assinou que havia recebido e sucessivamente foi 
embora. Por que sórdido? Porque informei que chegaria atrasada, sendo que, até então, 
ninguém me falou do que se trataria a referida reunião. Fiquei sabendo sobre o conteúdo da 
reunião logo após o transcurso da sessão passada. Está em minhas mãos: 'Pauta da reunião. 
Escolha do líder de bancada.' Então, a coisa foi sórdida. Achei que a pauta seria discutida na 



reunião. Eles chegaram às 16:45 da tarde com uma pauta predeterminada, sabendo eles que 
chegaria atrasada. Não tem problema. Já disse que quem possui esse tipo de atitude é 
moleque. Vou falar mais vez que o Mino mente para as pessoas, pois o mesmo disse a 
Cristina que eu e o Carlinhos tínhamos segurado o projeto do piso salarial dos professores. 
Desse modo, peguei a ata e mostrei o despacho do projeto, ou seja, o projeto foi encaminhado 
as comissões. Alguém pediu, através de acordo de bancada, que aquele projeto fosse à Ordem 
do Dia daquele dia? Não pediu. Manoel, hoje gostaria de falar com você. Sempre disse que o 
tempo é o senhor da razão. Há exatamente um ano, Manoel, disse para você tomar cuidado, 
pois você poderia levar uma puxada de tapete. Você levou porque está sacramentado que o 
Dado, integrante do grupo, vai ser vice-prefeito do Paganini. Olha, Manoel, lamento que essa 
situação esteja acontecendo com você, pois você não merece esse tipo de situação, assim 
como eu também não merecia. Não sou candidata a nada, Manoel. Isso é para você ver que 
você pode até comer um saco de sal e mesmo assim não conhece o cidadão. Eu alertei e saltei 
desse barco. Você deve guardar essas palavras que estou dizendo. Não estou lhe dando 
conselho, Manoel. Quem sou eu para dar conselho a alguém. Isso se prolifera de tal forma... 
Você pode ver o que está acontecendo com meu partido. Esse jeito horroroso de fazer política 
se prolifera. Parece-me que esse negócio vai contaminando. Foi isso o que aconteceu. Tenho 
uma história dentro do Partido dos Trabalhadores de Itapira. Há 30 anos estou presente nessa 
cidade. Se a Rádio Clube possuir acervo, Manoel, gostaria de dizer que fiz a campanha de 
1982 da rádio, antiga lei falcão. Fiz gratuitamente. Na época era o Toy que estava na Rádio. 
Eles estão 'vivinhos' da silva e podem comprovar que estou dizendo, Manoel. Em apenas uma 
reunião que não pude comparecer fizeram essa graça comigo. Com você fizeram a graça que 
saiu nos jornais, ou seja, na sexta-feira houve uma reunião feita pelo Barros Munhoz, onde 
saiu o Dado Boretti como vice do Paganini. Tenho certeza que não foi para isso que subimos 
no palanque. Já disse que não te darei nenhum conselho, mas você não deve virar as costas 
para esse povo porque a apunhalada pode vir literalmente. Cuidado com esse tipo de gente. A 
cara de bom moço já enganou muitas pessoas, mas doravante não engana mais ninguém. Pelo 
menos a minha pessoa não engana mais. Não adianta vir aqui e dizer que a família é isso ou 
aquilo. Pode ser, mas acredito que aprenderam tudo errado ou rasgaram tudo aquilo que 
aprenderam. Vou avisando que não ficarei aqui ouvindo bobagens. Se quisesse falar, acredito 
que já teria feito antes de mim. Lamento profundamente. Olha, Manoel, gostaria de dizer que 
aprendi a conhecer esse prefeito. A hora que ele vira o olho e não te encara é porque ele está 
dizendo mentira. Ele está pescando. O negócio aqui, tal qual ele fez em relação a minha 
candidatura como presidenta da Câmara... Você como pré-candidato do partido dele levou 
essa rasteira. Ele foi pescar novamente. Pelo menos existe um comunicado de férias do 
prefeito. Não posso me calar com esse tipo de barbaridade. Quem era Toninho Bellini? Não 
era absolutamente ninguém. Os nossos partidos elegeram o Toninho Bellini. Não era 
absolutamente nada, além daquele que levou um tapa na cara do Barros Munhoz. Esse era o 
Toninho Bellini. Virou prefeito. A mim ele deu as costas porque antes disso dei as costas a 
ele, Manoel. Acredito que ele está dando para o próprio partido de vocês. Nada vai me causar 
espanto se eu ver esse homem no palanque do Barros Munhoz, Manoel. O tempo é o senhor 
da razão. Vou dizer uma coisa para você vereador. Sou bem mais velha que vossa excelência. 
Então, já vi coisas que acreditava que nunca veria nessa vida. Subi a esta tribuna para 
denunciar a sordidez com que o vereador Mino, que acabou de entrar para o Partido dos 
Trabalhadores (PT), fez com mais três membros que atualmente se encontram na atual 
administração. Portanto, não são pessoas isentas para deliberarem absolutamente nada em 
nome do Partido dos Trabalhadores (PT). Vou tomar as minhas providências. Fui a minha 
última reunião e já avisei a todos que vou tomar as minhas providências. Depois vamos ver 



quem tem razão no futuro. Lamento profundamente pelo o que esse grupo foi, pelo o virou e 
pela apunhalada. Avisei que a próxima vítima poderia ser você, Manoel. Não é possível que o 
prefeito não seja uma pessoa articuladora para impedir que isso acontecesse. Fragilizaram a 
sua candidatura, Manoel. A mim não fragiliza absolutamente nada. Desse povo eu espero de 
tudo. Boa noite e muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa 
noite. Primeiramente, nobre vereadora, gostaria de agradecer pelas palavras. Em que pese as 
diferenças que possuímos, acredito que o respeito sempre prevaleceu. Somente vim a esta 
tribuna para falar sobre esse episódio. Não estou aqui para julgar, contestar ou muito menos 
analisar a situação do presidente do SAAE. Acredito que cada um escolhe o caminho que quer 
percorrer, sendo que devemos respeitar esse tipo de atitude. Ainda não me sinto traído, vossa 
excelência. Essas palavras que vossa excelência disse, ou seja, que o tempo é o senhor da 
razão, usava desde o meu primeiro mandato. Tendo em vista que o prefeito não está na 
cidade, gostaria de crer que ele não esteja nisso. Se estiver, gostaria de deixar gravado e bem 
claro nesta Casa de Leis... O primeiro questionamento direcionado a mim foi no sentido se eu 
tinha participado dessa negociação. Não vou dizer que gostaria de ver o ex-vereador Noé 
Massari do lado do Munhoz, pois, desse modo, estaria carregando seu próprio caixão. Posso 
dizer que ele está do lado do Munhoz há muito tempo e não está carregando nenhum caixão. 
Pode ser que vamos ao mesmo buraco juntos carregando ou deixando de carregar o caixão. 
Então, não estou, não pretendo e caso algum dia aconteça de estar do lado do Munhoz por 
qualquer motivo que seja, automaticamente irei preferir encerrar a carreira como político. 
Como a vereadora disse, acredito que não foi somente nós dois. Isso começou no passado. 
Acredito que esse tipo de atitude é típica de pessoas que não possuem firmeza de propostas. 
Gostaria de dizer, nobre vereadora, que já ganhamos do Barros Munhoz em várias situações. 
Quando digo que ganhamos seria no sentido de que participamos desse processo. Ficou fácil 
ganhar do Barros Munhoz até mesmo porque aprendemos a ganhar. Ele imagina que somente 
ele deve pensar e o restante deve obedecer. Aprendemos que quando somente uma cabeça 
pensa, automaticamente fica muito fácil travá-la no meio do caminho. Não foi diferente nos 
dias atuais, pois ele chegou e empurrou goela abaixo de todos, pois o candidato é alguém que 
não tem nada a ver com o grupo. Aliás, gostaria de deixar claro para a senhora que não é de 
nosso grupo. Do meu nunca foi, tanto que vossa excelência sabe que a minha saída do 
governo é pelo fato de ter conseguido alguns desafetos. Sou de falar o que penso e 
infelizmente as pessoas não entendem. Não é de meu grupo e caso esteja indo, gostaria de 
desejar boa viagem. Se ele acredita que é bom, tudo bem. As pessoas que estiverem ao meu 
lado como pré-candidato do PV devem acreditar que ganharemos do Munhoz novamente. 
Caso contrário, acredito que essas pessoas devem pegar as malas e saírem. Amigo deve estar 
do lado. Inimigo deve ficar de frente comigo, pois pelas costas é muito ruim. O Partido Verde 
(PV) não é do prefeito. O Manoel Marques é presidente desde a abertura do mesmo. A 
executiva é formada por pessoas de minha confiança. Sempre disse que o partido deve ser 
comandado por pessoas que gostam de política. Gostaria de dizer que adoro política. O 
partido do prefeito é integrante e sou grato por isso. Gostaria de deixar bem claro que caso o 
prefeito Toninho Bellini suba no palanque do Barros Munhoz ou apóie o governo do mesmo, 
acredito que ele ganhará um adversário político e um inimigo pessoal. Estou dizendo isso 
porque quero crer que ele não esteja nessa jogada. Disse isso ao vereador Toninho Orcini. 
Ainda prefiro levar uma facada nas costas. Estou feliz porque essas pessoas que hoje serão 
vistas do lado do Munhoz, até poucos dias atrás estavam sentando no grupo de oposição a 
cidade. Diziam nas reuniões que eu era mandado pelo Barros Munhoz. O tempo, como vossa 
excelência disse, é o senhor da razão. Não precisou muito tempo, pois atualmente estamos 



vendo quem é do grupo do Barros Munhoz. Manoel Marques mantém a pré- candidatura no 
PV. Se for necessário lançar sozinho, acredito que possuo um grupo montado para tal feito. 
Montamos um grupo político para ter a possibilidade de disputar as eleições de carreira solo, 
pois jamais vou estar no grupo do Barros Munhoz. Caso ele tome o partido, irei preferir não 
sair como candidato e subir no partido adversário para meter o pau. Se o meu pessoal de São 
Paulo disponibilizar o meu partido ao Barros Munhoz, acredito que eles vão prestar menos 
que ele... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Em 
nenhum momento disse que o partido era do prefeito. Sei que ele é afiliado ao seu partido. O 
que gostaria de dizer é que em momento nenhum passou pela minha cabeça que você estaria 
por trás disso. Mais uma vez gostaria de dizer que não é conselho, mas veja a realidade sem 
nenhuma cortina de fumaça para não ser apunhalado pelas costas. É muito triste essa 
situação... Continuando o orador: A partir do momento que o prefeito voltar, acredito que 
uma atitude deverá ser tomada. Em minha opinião, não tomaria nenhuma atitude de imediato, 
pois as decisões devem ser tomadas em outubro. A atitude que ele tomará pouco me interessa. 
Caso a atitude seja tomada, acredito que ele deve vir a público e esclarecer a situação. Volto a 
dizer que o Manoel Marques não tem nada a ver e nunca terá. Cabe ressaltar que já ganhamos 
do Barros Munhoz sem ter que concretizar algum tipo de aliança com o mesmo. Quem deve 
ganhar da gente é o próprio Barros Munhoz. Nas duas últimas eleições ele perdeu de nós. Não 
adianta dizer que ele não era o candidato, pois ele subia no palanque para discursar. Quem 
está em desvantagem nesse processo é o deputado Barros Munhoz. Gostaria de lamentar a 
nota publicada pelo jornal Tribuna em relação ao Manoel Marques. Gostaria de dizer que até 
há poucos dias ele também estava sentado com o Dado na mesma mesa de negociação junto 
com o pessoal do PC do B. Então, antes de ele falar que o Manoel Marques vai estar ou coisa 
parecida, gostaria de dizer que ele já esteve sentado com o Dado. Pode ser que ele suba no 
palanque. No jornal dele sai publicado que o Sandro Pio e o Paganini são pré-candidatos. 
Então, todos que são pré-candidatos do Munhoz saem nesse jornal. Gostaria de saber se é a 
ideologia ou o preço da coluna. Tentei pagar para sair no mesmo jornal a pedido do Neno e 
acabaram me bloqueando. Acredito que não é pelo fato do dinheiro. Somente resta a simpatia 
pelo outro lado. Antes de falar de mim, Beto, lembrando que respeito você, gostaria que você 
pensasse antes de falar. Você esteve na mesma mesa de reunião de negociação do PC do B 
junto ao PDT. Então, não fale dos outros quando algo pode sobrar para você. Acho que você 
também não é daqueles que disponibilizará sustentação para o Barros Munhoz. Quem dá 
sustentação para o Barros Munhoz possui dois motivos. Um pessoal e outro profissional. 
Então, quem trabalha vai receber do Barros Munhoz. Não tenho nada profissionalmente e 
financeiramente com ele. Cabe ressaltar que também não posso nenhum vinculo pessoal. 
Nunca tomei cerveja ou até mesmo almoçamos juntos. Gostaria que ficasse muito claro para 
todos nesta Casa que o Manoel Marques nunca esteve ou estará junto ao Barros Munhoz. Se 
ele tomar o partido em São Paulo, coisa bem típica de pessoas antidemocráticas e que 
somente sabe ganhar no tapetão, gostaria de dizer para ele começar a ser democrático. No 
momento que ele ganhar nas urnas, tudo bem. Até isso acontecer, acredito que ele já estará 
perdendo para mim. Olhe, nobre vereadora, estou muito acostumado com traições. Tudo o que 
acontece em nossa cidade o Manoel Marques acaba sendo o culpado. Se acontece do lado do 
Munhoz o culpado é o Manoel Marques. Alguns dizem que ninguém quer o Manoel Marques 
como pré-candidato pelo fato de ser muito rejeitado, mas ninguém esquece de mim. Estou no 
panorama político em um dia, na Gazeta em outro dia e assim sucessivamente. Também está 
muito claro que o Nino Marcatti é do lado do Munhoz. Somente falta dizer qual a secretaria 
que ele assumirá. O Portal Cidade não tem nada de imparcial como ele costuma dizer. Fica 
muito claro que o Portal Cidade quer a candidatura do Munhoz. Tudo bem, pois vivemos a 



vida inteira sem a presença deles. Se não tivermos dinheiro para a campanha, nobre 
vereadora, acredito que devemos ir as ruas. O nosso lema sempre foi os cinco 'S', ou seja, 
sapato, santinho, saliva e tudo o que começar com 'S'. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, companheiros 
vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa. Os dez minutos são muito 
curtos. O tempo é insuficiente. Como o vereador Manoel Marques e a vereadora Sônia 
citaram que o tempo é o senhor da razão, gostaria de dizer que às vezes ele é muito curto. Não 
vou me rebaixar e somente vou falar um minuto. Não discuto mais com a vereadora Sônia. O 
povo de Itapira saberá. Na semana passada ela me chamou de mentiroso. Primeiramente 
gostaria de dizer que tivemos uma reunião relacionada ao partido no sábado. Foi convocada 
uma reunião para ser realizada na segunda-feira às 19:30 da noite. Ela sabia, sendo que a 
mesma estava presente juntamente com seu marido. Ela deveria ter falado que não poderia ir 
devido a um compromisso relacionado a filha. Está em minhas mãos o papel do qual a mesma 
me chamou de mentiroso. O nome da secretária dela está aqui. Não foi às 17:00 horas e sim às 
11:00 da manhã. O Edson, integrante do partido, ligou para ela, sendo que a mesma não 
atendeu o telefone. Quando ela atendeu já era tarde. Estávamos esperando ela desde às 19:00 
da noite. Em minha opinião, essa conversa é ponto encerrado. Não vou dizer que a nobre 
vereadora é mentirosa porque não me rebaixo. Não vou entrar na conversa dela. Em segundo 
lugar, gostaria de dizer que o projeto somente não veio a votação na semana passada... O 
vereador está do lado da vereadora Sônia. Disse ao Carlinhos que não estava conversando 
com a Sônia por motivos pessoais, sendo que disse ao vereador que a entrada do projeto para 
a discussão seria plausível. Ele disse que conversaria com a Sônia, mas o projeto acabou não 
entrando. Então, não sou mentiroso e ponto final. Acho que a vereadora Sônia não conhece 
homem de verdade, além de muitos outros. O Dado, secretário do SAAE, ainda não disse ao 
meu irmão se ele vai sair na campanha. Eu não acredito. Se ele sair vocês não vão ver o 
Toninho Bellini juntamente com o Barros Munhoz. Antes disso vocês me verão morto. Eu, 
juntamente com meu irmão, estaremos juntos com duas pessoas, ou seja, com o Manoel 
Marques ou com o vice-prefeito Martins. Essa situação somente não foi resolvida porque duas 
pessoas deram a cara para bater na administração. Cabe ressaltar que ninguém pulou do barco 
como a vereadora Sônia que por três vezes deixou de ser líder. O Manoel possui a minha 
palavra e de meu irmão. Caso o Mané ou o Martins saiam como candidatos, acredito que 
estaremos juntos com eles. Essa situação somente não está resolvida porque as palavras de 
meu irmão foram ditas ao Manoel. Ele sabe disso. Então, não podem restar dúvidas. Dois 
companheiros existiram, ou seja, o Martins durante oito anos mesmo com todas suas 
dificuldades e o Manoel Marques como secretário de governo. Somente não se resolveu 
porque na política existem trâmites para não sermos pegos de surpresa. Muitas pessoas 
pularam do barco, inclusive a vereadora. Então, não me venha dar moral de paladino. Dei a 
minha palavra só embaixo de um buraco. Falei que tenho filho para criar e que minha família 
está nessa cidade há 156 anos. Vocês somente vão me ver mendigo nas ruas, sem dente e 
pessoas tacando fogo em mim por conta da política. Vocês jamais verão eu e meu irmão junto 
ao Munhoz. O Manoel também disse que não. Não posso falar pelo Manoel, mas conheço o 
Manoel e ele me conhece. Sou companheiro e não sou homem de duas palavras. Não sou 
moleque como estão dizendo. Aquele que achar que sou deve provar. Em minha opinião, 
quando as pessoas pulam do barco é porque têm medo da morte. Devemos levar as coisas à 
frente. Então, através de minhas palavras, gostaria de transmitir ao povo de Itapira para 
ficarem sossegados, pois o prefeito é homem de uma palavra só. Ele está comigo e com 
aqueles que estão com eles. Caso não tivermos dinheiro para a campanha, automaticamente 
iremos a pé de chinelos havaianas. Vocês podem ter certeza disso para que não paire dúvidas. 



Não vou citar o nome do presidente do SAAE porque até o presente momento ele não falou 
conosco. Se ele fizer isso, acredito que as conseqüências virão. Não seria a perda do cargo. 
Isso é o de menos. Ele não estava lá e lá chegou. A conseqüência virá através do povo de 
Itapira, ou seja, com os votos de Itapira. O Munhoz está tentando de tudo porque sabe que a 
viola está vindo em caco. Então, poucos são aqueles que têm braço forte, punho e palavra. 
Então, não duvidem um minuto da palavra do prefeito. Se isso acontecer, mas tenho certeza 
que não, acredito que até o irmão ele perderá. Vocês podem ter certeza que conheço muito 
meu irmão. Sei do homem que ele é e não moleque como dizem. Muito menos qualquer outro 
adjetivo que falem em relação ao prefeito. Vocês podem ter certeza que isso não acontecerá 
na cidade de Itapira. O Munhoz terá uma briga de gente grande. Se prepare porque terá outra 
derrota. Aqueles que pularam do barco se arrependerão profundamente porque o perdão não 
existirá futuramente. O Toninho Bellini pagou por isso porque teve que fazer acordo com 
partidos que fizeram parte da coligação. Não podia desagradar um ou outro. Isso ninguém 
vem falar. Somente para vocês terem uma ideia no sentido do projeto que está vindo a esta 
Casa em relação ao salário dos professores... Estava acontecendo e o Elias é testemunha. O 
Toninho Orcini também está aqui. Enquanto colocamos o projeto para leitura havia 1200 
professores em Brasília dizendo que não iriam ajustar os salários dos professores a não ser 
que o governo federal repassasse dinheiro. As prefeituras estão falidas e quebradas. A 
primeira prefeitura que está repassando é a de Itapira. Na semana passada foi disponibilizado 
ajuda às entidades com mais de meio milhão de reais. O que mais querem? Estão tentando 
destruir o Toninho Bellini. Tentaram destruir a Educação e tudo mais. Saem nas ruas e 
perguntem para as mães. Vão conversarem com os funcionários públicos. Vai ser ano político. 
Trarei gravação quem quiser. A debandada começou cedo. Daqui para frente haverá mais um 
punhado. Homem que veste calça e tem barba na cara, além de outros adjetivos... Muitos não 
são homens. Então, está aqui a minha palavra para o presidente desta Casa. As opções são 
uma ou outra. Vamos conversar entre nós, ou seja, homens que estão dispostos a disputar uma 
eleição ganhando ou perdendo. Dizer que esperam de mim e de meu irmão que mudaremos de 
lado... Podem mudar setenta mil habitantes de Itapira, mas tenho certeza que dois ou três mil 
estarão conosco. Esses serão nossos amigos. O meu irmão tem profissão. Ele é engenheiro e 
possui 60 anos de idade. Ele será avô. Ele foi viajar e não é pecado. Na viagem passada o 
vice-prefeito ficou doente. Ele ficou um dia lá e teve que pegar um avião para voltar. Então, 
essas balelas que dizem é coisa de criança e não de moleque ou de menina. Isso é balela. Ele 
voltou para assumir e poderia ter deixado o presidente desta Casa assumir. Ele tirou seis dias 
de férias porque ele não teve férias no ano passado. É um ser humano e tem direito. O povo de 
Itapira deve ficar tranqüilo, pois o sobrenome Nicolai, apesar de meu irmão ser chamado de 
Toninho Bellini... Meu pai está no céu. Somente morto, queimado e enterrado. O Munhoz terá 
que fazer isso comigo. Terá que fazer com meu irmão junto comigo, além de minhas irmãs e 
meus sobrinhos. Perdi meu pai por conta da política de Itapira e por um homem ordinário, 
cafajeste e ladrão que se chama Barros Munhoz. Por cima de mim não. Então, não venha 
nenhum vereador desta Casa dizer que somos moleques. Somos homens com 'H' maiúsculo. 
Posso provar. Saibam que comigo não haverá brincadeira. Senhor presidente, durma e 
descanse em paz. O senhor me conhece. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Fui ofendida pelo vereador. Eu e as mulheres da cidade de Itapira. Fui ofendida porque ele 
disse que não conheço homem. Quero o direito de resposta. Ele falou. Volte a fita. Ele disse 
que a vereadora não conhece homem. Quero responder ao vereador que o meu marido é muito 
homem sim. Conheço homem sim, mesmo porque ele nunca foi traído e nunca apanhou na 
cara por mim, ou seja, meu marido é tão homem que nunca precisou apanhar de mulher e não 



foi traído por mim.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Volto a dizer para vocês. 
Estou disponibilizando o direito de resposta. Às vezes as palavras estão saindo mais fortes. 
Vereadora, por favor, pois estou falando. Tenho disponibilizado o direito de resposta e tenho 
dito que vocês devem medir as palavras na tribuna. Subi na tribuna e falei tudo o que podia 
falar, sendo que não ofendi ninguém. Não disse o que o Mino disse a senhora, mas acredito 
que deu dupla interpretação. Vossa excelência interpretou dessa forma. Por isso que 
disponibilizei o direito de resposta. Na realidade a palavra que ele usou é a que a vereadora 
não conheceu. Estou pedindo a vocês. A senhora não pode reclamar porque disponibilizei 
direito de resposta, nobre vereadora. Estou dizendo que essa situação deu dupla interpretação 
e como vossa excelência interpretou dessa forma, automaticamente disponibilizei o seu 
direito. Quero que fique muito claro essa situação, pois, caso contrário, não daria. Se eu fosse 
machista como a senhora tentou me julgar, acredito que não daria. Estou pedindo a vocês que 
se contenham, pois acredito que começará a fugir do controle. Se for para fugir do controle, 
acredito que não deixarei, pois não seria a minha intenção. A população não está nos ouvindo 
para saber de nossas brigas pessoais e sim pelo trabalho que apresentamos nesta Casa. Isso 
não vale somente para os dois vereadores e sim para o presidente, para os funcionários, além 
dos demais vereadores desta Casa. Em que pese a maioria não usar a tribuna, acredito que 
devemos respeitar a população. Estou notando que estamos desrespeitando mais. O mínimo 
que podemos ter é um pouco de decência como vereadores e respeitar os ouvintes em suas 
residências, principalmente aqueles que vem a esta Casa. É muito difícil alguém vir assistir 
uma sessão de Câmara, sendo que no dia de hoje a Casa está lotada independente do interesse 
de cada um na presente sessão. Então, peço a todos que comecem a se comportar porque, caso 
contrário, acredito que não tem como trabalhar dessa forma. Cabe ressaltar que é um ano 
complicado e político. No fim entramos em uma discussão não causada por nós e sim por 
terceiros, sendo que trazemos os problemas a esta Casa. Vamos traçar um melhor paralelo em 
relação ao que está sendo traçado. É um pedido que faço a todos.” A seguir, pela ordem, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Da mesma forma, baseado no 
Estatuto, gostaria de dizer que na sessão passada eu com meu irmão fomos chamados de 
moleques. Nessa sessão novamente fui chamado. Então, quem cala, consente. Nunca calarei e 
somente respondi que não sou moleque e sim homem. Para isso é a minha resposta. Não tentei 
falar de outra forma. Não vou me rebaixar e não responderei os ataques da vereadora. Para 
mim hoje é o fim. A população de Itapira está ouvindo e está sabendo o que falei. Muito 
obrigado.” A segui, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Agradeço o senhor se realmente cumprir 
com isso e deixar de responder. Muitas vezes a resposta é a causa do retorno. Aliás, ambas as 
partes se for possível. Cabe ressaltar que possuímos as vias judiciais. Quem não estiver 
contente deve entrar na justiça. Vamos procurar os direitos, pois já estou fazendo isso em 
relação ao que me fazem na mídia. É a única forma que existe. Então, seria a única forma que 
devemos adotar. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da 
palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE 
FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de Fevereiro de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março 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 SG - DAO nº 028/2012.- Comunicado de férias. Autoria. Prefeito 
Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de fevereiro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o Balancete dos recursos recebidos e 
das despesas realizadas do mês fevereiro de 2012. Autoria. Mesa da Câmara DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Ofícios passamos aos Relatórios. 4º) RELATÓRIO Nº. 002/2012.- Prestação de contas 
apresentada em Audiência Pública no dia 16 de fevereiro de 2012, no Plenário da Câmara 
Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 4º Trimestre de 2011. Autoria. 
Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) 
RELATÓRIO Nº. 003/2012.- Prestação de contas pelo Poder Executivo, referente ao 3º 
quadrimestre do exercício de 2011, apresentada em audiência pública no dia 24 de fevereiro 
de 2012, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Projetos Lei. 6º) Projeto de Lei nº. 0021/2012.- Em que os Srs. Rodnei Semolini e 
Carlos Alberto Sartori submetem à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para a organização das festividades MOTOR 
ROCK, através da Associação Pira Moto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0022/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o Comitê 
Municipal de Controle de Pragas Urbanas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0023/2012.- Em que o Sr. Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Denomina Concha Acústica construída na Rua Fenísio Marchini, de “Odete Coppos”. A 
seguir, pela ordem, a vereadora autora solicita a retirada da presente matéria para melhores 
estudos. DESPACHO: RETIRADA PELA AUTORA.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei 
nº. 0024/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a Cessão de Uso de imóvel a empresa Rafael Rovai Sanazar - 
ME. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, pela 
ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Gostaria de dizer a vossa excelência que toda vez que necessitar fazer 
requerimento por escrito, automaticamente irei fazê-lo. Toda vez que um projeto for enviado a 
esta Casa no sentido de doação de terreno, comodato ou alguma coisa nesse sentido, gostaria 
que venha junto ao mesmo o contrato social para que possamos ver qual o capital que a 
empresa possui e quem são os sócios. São coisas importantes que votamos nesta Casa do 
ponto de vista de terreno da municipalidade. Então, estou fazendo esse requerimento para que 
as comissões peça, de plano, essa documentação ou que ela já venha quando algum projeto 
nesse sentido vir a esta Casa.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Nobre vereadora, 
não posso determinar isso nas comissões, pois cada situação é uma situação. Toda vez que 
vossa excelência fizer um requerimento por escrito, automaticamente irei deferir até mesmo 
porque entendo. Cabe ressaltar que o Regimento e a Lei Orgânica não comporta desse modo. 
Então, não posso aprovar um requerimento contra o que existe. Faça por escrito e considere 



deferido.” A seguir, a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS  
diz o seguinte: “Quando era integrante das comissões, gostaria de dizer que já fazíamos essa 
situação de plano.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Também não faço parte das 
comissões, vossa excelência. A presidência desta Casa não pode fazer parte das comissões. 
Então, vossa excelência deve solicitar a secretaria da Casa para que registre o requerimento. 
Considere o mesmo deferido, pois particularmente enviarei a Prefeitura solicitando as 
informações, pois sei que o GEIF, obrigatoriamente, deve possuir um estudo socioeconômico 
para poder deferir a doação. A título de ajuda, gostaria que vossa excelência colocasse no 
requerimento para que encaminhem cópia do processo do GEIF onde diz a situação 
socioeconômica da empresa. O GEIF deve possuir um estudo socioeconômico e uma 
definição. Obrigado.” - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 10º) 
PARECER nº. 17/2012.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2012. As Comissões de 
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 01/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera a Lei nº 
2696, de 08 de dezembro de 1995, que estabelece a data-base para reajustes de vencimentos e 
proventos dos servidores municipais", após minudentes e acurados estudos sobre a matéria, 
decidiram por exarar 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 
Antonio Orcini 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 06 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 18/2012.- Ao Projeto de 
Lei Complementar nº 002/2012. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 
e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que 
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2012, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Revaloriza os padrões de vencimento dos cargos que especifica.", após 
minudentes e acurados estudos sobre a matéria, decidiram por exarar parecer favorável, eis 
que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. No entanto, decidiram por apresentar uma Emenda Modificativa ao Art. 1º, a 
pedido do próprio Prefeito através de seu Líder nesta Casa, atendendo a legislação em vigor, 
com a seguinte redação: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2012. Art. 1º - Altera a redação 
do Art. 1º e acrescenta-se incisos I, II, III, IV e V ao Projeto de Lei Complementar nº 
02/2012, que revaloriza os padrões de vencimento dos cargos que especifica, passando a 
constar com a seguinte redação: ......Artigo 1º) Ficam revalorizados os padrões de 
vencimento dos cargos do Quadro do Magistério, de conformidade com o piso salarial 
nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, nos seguintes 
termos: I - Professor Adjunto de Ensino Fundamental, em R$ 1.088,25 (um mil, oitenta e 
oito reais e vinte e cinco centavos); II - Professor de Educação Infantil I, em R$ 1.305,90 
(um mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos); III - Vice-Diretor de Escola de 
Educação Infantil, em R$ 1.451,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais); IV - 
Encarregado de Creche, em R$ 1.451,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais); 
V - Pedagogo, em R$ 1.451,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, 
o Vereador Antonio Orcini 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 06 de Março de 2012. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) PARECER nº. 19/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 016/2012. 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 016/2012, de autoria do 
Vereador Cleber Borges, que "Denomina Praça Pública de José Vieira de Camargo", 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 Cleber João da Silva Borges 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 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
13º) PARECER nº. 20/2012.- Ao Projeto de Lei nº 18/2012. 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 018/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza 
o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à Casa Transitória 
Flávio Zacchi", 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 06 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 14º) PARECER nº. 21/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 19/2012. 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 019/2012, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
530.000,00", 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 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 15º) PARECER nº. 22/2012.- Ao Projeto de Lei nº 20/2012. 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 020/2012, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Dispõe sobre denominação de equipamentos públicos e Praça do PEC do 
Loteamento Popular José Tonolli", 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. PARECER nº. 23/2010.- 
Ao Projeto de Lei nº 20/2012. A Comissão de Ética, que a este subscreve, instada que foi a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 20/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Dispõe sobre denominação de equipamentos públicos e Praça do PEC do Loteamento 
Popular José Tonolli", em conformidade com a LOMI - Lei Orgânica do Município de Itapira, 
que dispõe que ao denominar próprios municipais pessoas vivas, os nomes devem ser 
analisados pela presente Comissão. Nesta conformidade, o Projeto de Lei "sub studio", em 
seu Art. 2º, incisos IV e VIII, dispõem sobre a denominação de Quadra de Esporte Coberta 



"Arilza Coraça" e Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS "Leda Márcia Carneiro 
Baratella", cidadãs que se destacaram com suas ações, cada uma em suas áreas de atuação, 
portanto, são merecedoras das homenagens prestadas pelo Poder Executivo, perpetuando-se 
seus honrados nomes em próprios municipais. 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 06 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, não havendo 
mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 
Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0058/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 
Inês Celestino Ribeiro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0059/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Divino Cordeiro Fernandes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0060/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Alves dos Santos. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Altair Francisco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março 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. Em tempo, o 
Requerimento nº 425/2011, ordenado pelo nº 16 constante da Ordem do Dia da 45ª Sessão 
Ordinária de 2011, realizada no dia 20 de Dezembro de 2011, situada na página nº 005, 
recebeu o despacho de Adiamento por 45 dias solicitado pela Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. 20º) Requerimento nº. 0051/2012.- Voto de Congratulação com o 
presidente da AIPA - Guarda Mirim, Ederaldo Miquilini por todo o trabalho realizado na 
entidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Gostaria de parabenizar o Ederaldo pelo trabalho 
realizado à frente da Guarda Mirim, assim como sua esposa e seu filho pela presença. 
Parabéns por sempre levar à frente o ideal de servir. Parabéns pela administração feita naquela 
entidade que sempre resgata a cidadania dos jovens. Isso é muito importante, pois a entidade 
encaminha muitos jovens para a vida no trabalho profissional. Parabéns novamente.” 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
0052/2012.- Oficiar o deputado e Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, José 
Antônio Barros Munhoz, objetivando que o mesmo realize gestão junto ao departamento de 
habitação da Caixa Econômica Federal, assim como junto do Governador do Estado Geraldo 
Alckmin, para que viabilize recursos para reformas no Conjunto Habitacional São Judas 
Tadeu. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Não votei, mas gostaria de deixar claro que duas 



vezes esta Casa acabou fazendo reuniões no Conjunto Habitacional São Judas Tadeu e acabou 
por não concluir as conversas. As pessoas acabam por vir a esta Casa dizendo que foram até a 
localidade e prometeram. Então, vamos tomar cuidado com as promessas, pois dá impressão 
que o requerimento será concretizado, sendo que o mesmo somente está solicitando verbas. 
Somente tomei a liberdade para falar nesse caso específico porque já houve uma época que 
estiveram lá e as pessoas vieram até aqui a fim de procurar os vereadores. A situação não 
ficou muito boa para os vereadores desta Casa.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Como houve procura de moradores, 
acredito que poderíamos fazer alguma coisa. Haja vista que realizamos reuniões... Disse que 
não prometeria se seria feito, mas aleguei que faria um requerimento no sentido de mobilizar 
o governo do Estado e a parte de habitação da Caixa Econômica Federal. As escadas estão 
caindo naquele pedaço. Daqui a pouco acontecerá alguma desgraça na localidade.” A seguir, 
o Sr. Presidente diz o seguinte: “É louvável a atitude de vossa excelência. Não estou 
criticando e sim deixando um alerta porque no ano passado aconteceu isso. Houveram 
reuniões com os moradores e não se falou ou voltaram para disponibilizar satisfação. Eles 
acabaram vindo a esta Casa. Fica muito complicado, pois não falam o nome do vereador e sim 
do Legislativo. Disse que enquanto houver possibilidade de defender o nome do Legislativo, 
automaticamente o farei. É louvável e tomara que o senhor consiga a verba. Se eu fosse vossa 
excelência solicitaria que construíssem casas populares para os moradores daquela localidade. 
Seria o melhor caminho, mas infelizmente não tenho essa autonomia financeira. De 
preferência, devem colocar aquilo no chão e disponibilizarem casas aos moradores daquela 
área. Acho que a localidade comporta uma casa para cada um, principalmente se a mesma for 
feita no sistema de hoje em dia, ou seja, no máximo dois andares. Hoje em dia existe a 
possibilidade de se fazer duas casas em um terreno. É muito fácil se quiserem e se o governo 
do Estado tiver vontade política de fazer.” DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 0053/2012.- Oficiar à direção da 
Viação Itajaí, solicitando restabelecer o antigo itinerário que atendia aos bairros da Ponte 
Nova e Ponte Preta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 0054/2012.- Requer oficiar a 
Direção da empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a 
implantação de um ponto de ônibus com cobertura e bancos, na Rua Roupen Tilkian, a fim de 
atender funcionários do distrito Industrial e moradores da região. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 
00101/2012.- Sugere reforma no banheiro público da Rodoviária Municipal José Benedito 
Coloço. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 25º) Indicação nº. 00102/2012.- Sugere construção de rotatória entre as Ruas: 
Aristides Riciluca, Maria Destro Zacchi e Augusto Rodrigo Pereira. Autoria. Cleber Borges. 
A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse 
em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 26º) Indicação nº. 00103/2012.- Sugere execução de limpeza nas Ruas: 
Argentina, China, Israel e Bandeirantes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00104/2012.- 



Sugere construção de bueiro na Rua Argentina próxima à escada da Casa do Pão. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
28º) Indicação nº. 00105/2012.- Sugere execução de melhorias na parte elétrica da Praça Dr. 
Hortêncio Pereira da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00106/2012.- Sugere realizar 
mutirão de limpeza no bairro Humberto Carlos Passarella. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 
00107/2012.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na Praça existente 
entre a Avenida São Paulo e Bandeirantes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00108/2012.- 
Solicita ao Prefeito determinar aos fiscais da Prefeitura realizarem fiscalização quanto as 
calçadas com buracos ou mal conservadas no bairro Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação 
nº. 00109/2012.- Sugere melhorias no banheiro da Cais junto do Hospital Municipal. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
33º) Indicação nº. 00110/2012.- Sugere que seja servido no Hospital Municipal para os 
pacientes internados água em copos embalados e descartáveis produzidos pelo SAAE. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00111/2012.- Indicamos ao Sr. Prefeito 
Municipal, que determine realização de melhorias nas estradas rurais do bairro dos Lima. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 35º) Indicação nº. 00112/2012.- Sugere execução de reforma no telhado do 
Pronto Socorro do Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00113/2012.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de trânsito que aplique em todas as pontes 
do município, englobando área rural e urbana, sinalização, tanto de solo como por placas, 
alertando os motoristas sobre os aspectos e informações das mesmas. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de pedir desculpas se esqueci o nome de 
alguém porque às vezes você está um pouco empolgado na tribuna e acaba deixando de citar 
nomes. Não seria justo. Então, me desculpa caso tenha esquecido do nome de alguém que me 
ajudou nesse tempo de partido e tudo mais. Gostaria de pedir desculpas e que ficasse gravado 
nesta Casa. Obrigado.” Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que 
proceda a leitura dos Ofícios: 37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 004057; 004666; 004255; 
000517; 002990; 009644; 010076/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$ 171.111,02. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel 



de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM007317/2012: Repasse de recursos 
financeiros no valor de R$ 317.504,26. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas 
as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a 
fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 
001/2012.- Altera a Lei nº 2696, de 08 de dezembro de 1995, que estabelece a data-base para 
reajustes de vencimentos e proventos dos servidores municipais. Autoria: Prefeito Municipal. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 001/2012. Aprovado em primeira votação 
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 001/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 002/2012.- Revaloriza os 
padrões de vencimento dos cargos que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
o Projeto de Lei Complementar nº 002/2012. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 
por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 002/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
3º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 007/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0016/2012.- Denomina Praça 
Pública de José Vieira Camargo. Autoria: Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 016/2012. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 016/2012. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 



0018/2012.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores à 
Casa Transitória Flávio Sacchi. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
018/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0019/2012.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 530.000,00. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 019/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
0020/2012.- Dispõe sobre denominação de equipamentos públicos e Praça do PEC do 
Loteamento Popular José Tonolli. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 020/2012. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 020/2012. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Requerimento nº 
0047/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito sobre o motivo pelo qual o bairro de Eleutério ainda não conta 
com uma unidade do Cras. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
047/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) 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 15 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação 
nº 0075/2012.- Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria: 
Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João da Silva Borges requer e a Casa 
aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias para melhores 
estudos. DESPACHO: ADIADA POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única discussão a 
Indicação nº 0085/2012.- Sugere execução de limpeza em terreno na existente na Rua Emília 
de Freitas Nogueira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 
Alberto Sartori 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 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 0086/2012.- 
Sugere execução de limpeza em terrenos existentes na Rua Fioravante Miquilini, no Jardim 



Santa Bárbara. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 
Alberto Sartori 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 06 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 0092/2012.- 
Sugere execução de limpeza em terrenos existentes na Rua Genny David Zonini. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 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 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0095/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar a construção de um coreto, com desenhos arquitetônicos, na Praça Bernardino de 
Campos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 095/2012. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em 
única discussão a Indicação nº 00102/2012.- Sugere construção de rotatória entre as Ruas: 
Aristides Riciluca, Maria Destro Zacchi e Augusto Rodrigo Pereira. Autoria: Cleber Borges. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00110/2012.- Sugere 
que seja servido no Hospital Municipal para os pacientes internados água em copos 
embalados e descartáveis produzidos pelo SAAE. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICO LAI . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 06 de Março 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. 


