
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 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, vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, internautas, imprensa 
escrita e falada, boa noite. Entrei com algumas indicações nesta Casa. Duas delas foram 
elaboradas em parceria com o nobre vereador Rodnei Semolini que solicita a operação 
tapa-buraco no final da Rua Santa Teresinha situada no bairro dos Prados. Outra indicação faz 
referência a reforma das pontes que cortam o Ribeirão da Penha. São situações solicitadas a 
mim e ao nobre vereador Rodnei Semolini. Então, resolvemos elaborar essas indicações. Com 
certeza esperamos que a administração atenda os pedidos que serão encaminhados. Gostaria 
de dizer que também elaborei dois votos de congratulação. Um deles seria direcionado à 
diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) que recentemente organizou 
nesta Casa uma homenagem à Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Esse voto 
também foi elaborado pelos serviços prestados na área de Segurança. Acredito que essas 
situações não podem passar despercebidas, pois o CONSEG é muito importante para a nossa 
cidade. O trabalho realizado pelo CONSEG vem desde a década de 90. Época esta do saudoso 
José Marcati. Então, essa congratulação é direcionada a diretoria do conselho que 
voluntariamente, sem ganhar um centavo, trabalha em prol da Segurança. Acredito que muitos 
problemas foram resolvidos, pois tenho acompanhado de perto a situação. A próxima reunião 
será realizada na Casa das Artes. Com certeza as forças policiais e a diretoria estará recebendo 
a população, além de encaminhar as demandas da Segurança. Outra congratulação que 
registrei nesta Casa faz referência ao secretário de serviços públicos, Sr. Adolfo Bellini Filho 
que muito nos honra com sua presença nesta Casa na data de hoje, e toda a equipe integrante 
de sua pasta. Sabemos que é um setor muito importante em nossa cidade como todos os 
demais. Não é fácil. Atualmente existe o problema de alguns depósitos clandestinos de lixo 
em nossa cidade. Então, não seria que o lixo não é recolhido e sim porque algumas pessoas, 
indivíduos que não contribuem com a limpeza, acabam prejudicando os bairros. Podemos 
constatar que o Adolfo tem trabalhado intensamente. Devemos fazer justiça porque não é 
somente ligar e ficar cobrando. Acredito que também devemos agradecê-lo. Esta Casa já 
homenageou vários secretários. Então, acredito que desta vez também será uma justa 
homenagem direcionada ao Sr. Adolfo Bellini. Três coisas que gostaria de destacar 
relacionadas a administração municipal... Acredito que também devemos mostrar os lados 
positivos. Os defeitos são naturais de qualquer administração. Quando se administra uma 
cidade, automaticamente devemos ir à busca da perfeição. Às vezes ocorrem alguns erros, 
sendo que os mesmos devem ser corrigidos. Recentemente esta Casa aprovou mais de meio 
milhão para as entidades de nossa cidade. É um valor considerável. Seria muito importante se 
o valor pudesse ser aumentado, pois algumas entidades são enormes. Mesmo assim, gostaria 
de destacar que mais de meio milhão foram disponibilizados as entidades. Cabe ressaltar que 
todos os vereadores apoiaram a iniciativa da administração. O valor do subsídio dos 
estudantes está em torno de R$ 800.000,00. Sabemos das dificuldades dos alunos que estudam 



fora de nossa cidade. Esse auxílio vindo da administração é muito importante. Acredito que 
não faltou a mão amiga da administração para com os estudantes de nossa cidade. Gostaria de 
destacar o pagamento em dia dos servidores do município. Cabe ressaltar que é uma situação 
muito elogiada quando andamos pelas ruas de nossa cidade. Então, gostaria de destacar esses 
três pontos positivos, pois é muito importante. No final de semana estaremos representando 
Itapira no Congresso dos Municípios. Estaremos conversando com lideranças políticas, além 
de resgatar informações para a nossa cidade. Em uma determinada conversa no congresso, 
acredito que podemos concretizar situações positivas para o nosso município. Gostaria de 
aproveitar esse momento oportuno para convocar os eleitores para votarem na eleição do 
Conselho Tutelar. Existem vários candidatos. Cabe ressaltar que o Conselho Tutelar é muito 
importante para o nosso município. Se o cidadão disponibilizar esse tempo para votar e 
escolher os candidatos que julga necessário, acredito que automaticamente estará contribuindo 
para com os trabalhos, além de exercer o direito de cidadania. Esperamos que a população 
itapirense participe. Agradeço a oportunidade de transmitir algumas informações. Boa noite a 
todos e muito obrigado pela atenção.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, 
público presente, imprensa escrita e falada, ouvintes da Rádio Clube, internautas, boa noite. É 
com muita tristeza que venho a esta tribuna informá-los sobre o meu voto de protesto em 
relação a um crime bárbaro ocorrido na cidade do Guarujá. Seria um integrante de meu 
partido, ou seja, Partido da Pátria Livre (PPL). Pessoa do Sr. Ricardo Augusto Joaquim de 
Oliveira, ex-secretário de Governo daquela cidade. Fez um excelente trabalho junto aos portos 
e a regularização daquele município. Fez um excelente trabalho com muita militância junto ao 
Partido Pátria Livre (PPL) antes mesmo de seu registro junto ao Superior Tribunal Eleitoral. 
Com a reunião do dia 08 de Março, realizada próxima a um distrito policial, o diretório 
acabou sendo invadido por quatro pessoas encapuzadas e com capacete, sendo que os mesmos 
desferiram quatro tiros a queima roupa no companheiro Joaquim, vindo o mesmo a falecer no 
local. Outro candidato da Pátria Livre também recebeu dois tiros, mas graças a Deus o mesmo 
está bem. Infelizmente vemos que esse tipo de crime acontece no mundo político. Com 
certeza são pessoas que usam a política para favorecer o crime, onde, automaticamente dão ar 
para favorecer esse tipo de ato. Então, lamento e compartilho com os senhores. Não podia 
deixar de falar uma coisa tão bárbara que acorreu com um companheiro político na cidade de 
Guarujá. Com certeza o crime organizado ganhou uma batalha, mas a guerra continua. Com 
certeza o partido está empenhado a nível estadual e nacional para esclarecer esse crime. A 
Polícia Civil já foi mobilizada, junto ao governo do Estado de São Paulo, para que se 
empenhe nesse esclarecimento. Inclusive, está marcada uma audiência junto a Presidenta 
Dilma para que a mesma, se possível, inclua a Polícia Federal para esclarecer esse crime. Não 
há dúvidas que seria um crime político. Então, deixo registrado o meu voto de protesto, além 
de compartilhar essa situação com os senhores. Lamentavelmente é bom para que todos 
saibam que esse tipo de coisa não pode acontecer. Realmente, graças a Deus, em nossas 
proximidades não ocorre esse tipo de situação. Infelizmente no Brasil afora ainda acontece 
esse tipo de situação. Aproveitando o momento, gostaria de dizer que no último dia 08 de 
Março, no Cartório Eleitoral de nosso município, foi recebido a notificação relacionada a 
Comissão Provisória do PPL. Como presidente, contrariando alguns desinformados que 
diziam que o partido não viria a Itapira, gostaria dizer que o partido está nas mãos de meu 
grupo. O PPL foi fundado recentemente, tendo seu registro aprovado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Ele nasce com propósitos coerentes e sólidos, oxigenando a democracia de nosso 
tão viciado sistema político. O partido, a nível estadual, se declara com visão de centro 
esquerda e tem como cerne de seu programa a emancipação econômica do país, tornando livre 



de dependências econômicas dos países dominantes. Em Itapira, senhores, o PPL pretende 
atuar no sentido de romper com vícios políticos locais, traçando metas e programas para a 
nossa cidade de acordo com a nossa população, ou seja, de acordo com a vontade da 
população. O PPL se mostra aberto a todos os cidadãos que queiram integrar esse novo 
partido, principalmente a juventude, pois é o seguimento da sociedade em que o partido 
deposita sua esperança e alicerce de trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor 
presidente, companheiros vereadores, funcionários, público presente, imprensa. Quero, de 
forma rápida, senhor presidente, sendo o senhor a autoridade maior nesta Casa, levando em 
consideração os fatos ocorridos na semana passada, dizer algumas palavras, onde tentarei 
transmitir de forma sincera. Primeiramente gostaria de pedir desculpas ao senhor pela minha 
atitude tomada na semana passada. Também gostaria de pedir desculpas a todos aqueles que 
se sentiram ofendidos pelo meu discurso. Peço desculpas aos companheiros vereadores 
porque durante a semana houve muitos comentários. Muitos deles foram contrários a minha 
atitude. Recebi algumas pessoas e as mesmas acreditaram que deveria me retratar. Estive 
conversando com a executiva do partido, onde foi publicada uma nota assinada pela senhora 
Leise Morieli, Secretária Nacional das Mulheres do PT e Rosangela Rigo, Secretária das 
Mulheres do PT do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer, senhor presidente, que as minhas 
palavras deixou duplo sentido. Quero dizer, da forma mais sincera possível, que não tive a 
intenção de levar a discussão para esse assunto. Então, de forma nenhuma, senhor presidente, 
não quero me orgulhar de dizer que sou machista, pois nunca precisei desse tipo de atitude, 
lembrando que não é a minha forma de se apresentar em público. Era uma discussão política, 
onde vim a ofender a vereadora. Acredito que é atitude de homem vir a esta tribuna para me 
retratar. Peço desculpas, nobre vereadora, pois durante três semanas tive que me conter com 
palavras que me ofenderam. Chega um determinado momento que não resistimos a isso. Da 
forma como me dirigi a nobre vereadora, talvez possa ter magoado as pessoas. Então, da 
maneira mais humilde que possa me apresentar, gostaria de pedir desculpas a nobre vereadora 
Sônia, a todos que fazem parte de sua família, ao Antonio Carlos, atual marido, e também ao 
Júlio Recchia, seu primeiro marido. Gostaria de deixar bem claro que não existe 
absolutamente nada com eles e, principalmente com a família. Gostaria de deixar bem claro 
que suportamos as coisas somente até determinado ponto. Também gostaria de deixar claro 
que a forma que foi conduzida e da maneira que fui ofendido, acabei agüentando somente até 
determinado ponto. Com certeza deixei de por palavras em meu discurso que poderiam não 
transmitir duplo sentido. Então, através de todas as formas possíveis, também gostaria de 
pedir desculpas a todas as mulheres que representam o PT, além das dirigentes de partido. 
Estive conversando com a executiva do partido, sendo que a mesma me disse que cabe a mim 
um pedido de desculpas direcionado a vereadora. Realmente não é o que a população de 
Itapira quer ouvir dos vereadores desta Casa. Estamos nesta Casa para discutir projetos. Como 
é um ano político, acredito que as coisas vão se desencaminhando... Peço desculpas a todos 
que se sentiram ofendidos. Gostaria de deixar bem claro a todos desta Casa que em uma 
discussão política, caso venha ser ofendido ou alguém de minha família, automaticamente irei 
retrucar. Vou responder e caso errar, acredito que me desculparei novamente. Não consigo me 
conter quando estou sendo ofendido. Deixo as minhas desculpas a todos, principalmente a 
população de Itapira e as mulheres do Brasil que, talvez, possam ter presenciado a situação. 
Gostaria de dizer a todas que não tenho nenhuma motivação para me colocar nesta Casa como 
machista. Esse tipo de atitude não é o meu jeito de ser. Espero ter retirado uma lição dessa 
situação e aprendido a discutir de forma mais democrática, levando em consideração o 
respeito. Acho que esse é o caminho de todos nós. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, 



faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor 
presidente, nobres colegas, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. 
Gostaria de cumprimentar a todos os presentes nas pessoas do Sr. Vanderlei, de sua esposa e 
suas filhas. É um prazer recebê-los com esta Casa lotada. Primeiramente, não fazia parte, mas 
gostaria de parabenizar o vereador Mino. Realmente na semana passada, quando 
disponibilizei o direito de resposta a vereadora, acredito que vossa excelência tomou uma 
atitude digna e bonita em pedir desculpas. Acho que deve ser assim quando erramos. Da 
mesma forma tento fazer o mesmo. Primeiramente gostaria de dizer que no fim de semana, 
para variar, fui capa do jornal Gazeta, onde o mesmo disse que o 'Coroné Mané' cerceia a ata. 
Então, gostaria de explicar para o rapaz desavisado, pois o mesmo não comparece as sessões, 
sendo que faz parte da pessoa inculta na qualidade de Legislativo. Quando ele não conhece 
acaba falando besteira. Muitas vezes quando um vereador não fala no microfone, acaba não se 
gravando. A ata é tirada do gravador da Casa. Como ele mesmo disse, gostaria de dizer que 
possuímos duas situações, ou seja, tanto as gravações, quanto as filmagens. Inclusive a ata é 
disponibilizada no site da Câmara para que não haja nada a dizer que foi tirado isso ou aquilo. 
Em que pese a pessoa ter essa prerrogativa, não editamos as atas das sessões. Quando ele diz 
que cerceamos informações para o Gazeta, gostaria de dizer que não é verdade. Deixamos 
muito claro. Aliás, como presidente, deixei claro na tribuna desta Casa que o Gazeta, a partir 
desse momento, somente teria seus pedidos atendidos quando fosse feito por escrito. Depois 
da sem 'vergonhisse' que ele fez com uma foto enviada pelo Ferrarini, sendo que quis 
desmoralizar esse vereador, o vereador Mino e o vereador Toninho na época, a única atitude 
que cabia para um jornal desse tipo seria fazer com que ele solicitasse por escrito a fim de 
receber a documentação da Casa. A documentação estará sempre a disposição. Esta Casa é 
democrática, mas tratamos a democracia até no nível que ela também vem de outras pessoas. 
Então, gostaria de deixar claro essa situação e pedir para me colocar na capa do jornal de fim 
de semana, pois a propaganda gratuita é a alma do negócio, principalmente quando você não 
precisa pagar. Venho a esta tribuna para me dirigir aos colegas vereadores. Gostaria de dizer a 
vocês que aprovamos no ano passado o projeto relacionado ao parlamento jovem. Até 
recentemente trouxemos algumas alterações no projeto no sentido de ideias inovadoras vindas 
de algumas diretoras e coordenadoras de escolas públicas e privadas. Inclusive, fizemos até 
uma alteração em nosso Regimento para abarcar. O processo está em andamento, mas gostaria 
de deixar registrado que a Sra. Elin de Freitas Monte Claro Vasconcelos, atual dirigente da 
Diretoria de Ensino da Região de Mogi Mirim, é totalmente antidemocrata. Essa senhora teve 
a cara de pau de dizer para as diretoras e coordenadoras das escolas públicas que não era para 
os alunos participarem pelo fato de ser ano eleitoral. O engraçado é que isso somente acontece 
em nossa cidade porque em 2008 houve parlamentos jovens em Taquarituba, Rinópolis, 
Tatuí, Guarulhos, São Miguel Arcanjo, Tupã e mais duzentas cidades do Estado de São Paulo, 
onde acredito que possuem a mesma orientação educacional da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo. Em 2008, ano eleitoral, foi da mesma forma. Essa senhora, para não 
dizer outros adjetivos, pois devemos manter o cuidado da boa educação, está cerceando o 
direito dos jovens itapirenses integrantes das escolas públicas de participar do parlamento 
jovem. O parlamento jovem será realizado na Câmara Municipal. Ela, como diretora da região 
de Mogi Mirim, está cerceando as escolas públicas do Estado. Então, graças a essa senhora... 
Estou dizendo porque quero que fique gravado e corra pela internet, pois tudo caminha pela 
rede social. Essa senhora está simplesmente cerceando o direito dos alunos das escolas 
públicas em participarem do parlamento jovem. Nesse momento a Sra. Elin, diretora regional, 
está simplesmente alegando que é ano político. Deixamos claro a todas as escolas que o 
projeto foi aprovado por unanimidade. Esse projeto não possuiu bandeira política. Deixamos 



claro que esse projeto da Mesa... Inclusive, o projeto foi copiado, em grande parte, do 
município de Mogi Guaçu. Deixamos claro nesta Casa e essa senhora fez isso. Ela tirou 
porque a eleição está em andamento nas escolas particulares. Com a Sra. Elin ou com outras 
escolas, acredito que o parlamento jovem será realizado nesta Casa, pois ainda possuímos 
educadoras de bom nível e suficientemente inteligentes, representando a secretaria e diretoria, 
que anuíram o projeto e vão participar. Gostaria de deixar claro que somente não vão 
participar os alunos das escolas estaduais, única e exclusivamente, por determinação da Sra. 
Elin de Freitas Monte Claro Vasconcelos, dirigente da Diretoria de Ensino da Região de Mogi 
Mirim. Ela pode negar e falar o que quiser, mas infelizmente depois que você faz uma reunião 
com muitas diretoras e coordenadoras de escolas, acredito que não tem o que segure. Tudo 
vaza. Todas concordaram e disponibilizaram ideias a fim de melhorar o projeto. Inclusive, 
algumas diretoras já participaram do projeto relacionado ao parlamento jovem em outras 
cidades. Infelizmente, graças a Sra. Elin, os alunos da rede pública estadual não poderão 
participar do parlamento jovem. Então, como havia determinação em nosso Regimento 
Interno, as escolas participantes serão a Ativa, o SESI, Objetivo, Fenísio Marchini situada no 
bairro de Barão, Atuante, Anglo, Interativa e ETEC. Cabe ressaltar que a ETEC também é 
uma escola estadual, mas possui outra orientação. Graças a Deus a mesma não responde a Sra. 
Elin até onde sei... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  Gostaria de 
propor a esta Casa, depois desse fato, que elaborássemos uma moção de repúdio. Aprovamos 
uma lei e esperamos que a coisa funcione. Infelizmente acabamos surpresos com esse tipo de 
atitude. Proponho a elaboração de uma moção de repúdio devido a essa arbitrariedade... 
Continuando o orador: Vereador, não vou querer chamar todos os vereadores para uma 
briga dessas. Por esse motivo compro a briga sozinho. Ela virá ao público para dizer que não 
partiu dela, sendo que ninguém terá coragem de negar. A única coisa que ela não sabe é que já 
havíamos visitado as escolas, sendo que todas adoraram o projeto. De repente não puderam 
participar. Quero parabenizar as diretoras e coordenadoras que nos recepcionaram muito bem. 
Realmente atentaram que o projeto é bom. Inclusive, deixamos claro que o projeto estava 
vinculado aos funcionários da Casa e não aos vereadores. Para que não houvesse política foi 
feito tudo para que acontecesse antes do processo eleitoral, inclusive a posse dos alunos. 
Desse modo, eles entenderiam o processo eleitoral. Então, não posso pedir a todos vereadores. 
Inclusive, gostaria que o senhor me desculpasse para que assine a moção de repúdio, pois ela 
pode dizer que não disse nada. Isso é feitio de pessoas que não tem coragem de assumir o que 
fala. Eu, Manoel Marques, tenho e está gravado o que estou falando. É dela sim. Bastava uma 
ordem dela e todas as diretoras... Se 10 ou 30% falassem não, acredito que entenderíamos, 
mas 99% é meio difícil dizer que não foi uma determinação dessa senhora, dirigente da 
Diretoria de Ensino. É lamentável a atitude dessa senhora que ocupa um cargo desse tipo no 
Estado, além de cercear o direito do jovem itapirense em participar do parlamento jovem. É 
uma coisa que não é novidade no município, mas a forma seria novidade, até mesmo porque 
buscamos subsídios na vizinha cidade de Mogi Guaçu. Então, gostaria de deixar registrado 
esse fato e dizer a ela que essa atitude não condenará o projeto, pois ainda existem pessoas 
inteligentes que abarcaram e encamparam a ideia. Esta Casa dará continuidade nesse projeto. 
Gostaria que ficasse claro que qualquer aluno que queira reclamar no sentido de não estar 
participando do parlamento jovem deve procurar a diretoria de sua escola. Através da 
diretoria da escola o aluno deverá procurar a senhora Elin. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 5ª 



Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Março de 2012. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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) Projeto de 
Lei Complementar nº. 003/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Altera o art. 4º da Lei nº 4.835/11 e cria Zona de 
Expansão Urbana (MZEU) no bairro do Tanquinho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0025/2012.- Em que o 
Sr. Rodnei Semolini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina Distrito Industrial e Comercial de "SANTO SEMOLINI". DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0026/2012.- Em que 
o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Altera a Lei nº 4.260/08, que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - 
FHIS e Institui o Conselho-Gestor do FHIS. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0027/2012.- 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$ 171.029,70 no SAAE. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 
aos Substitutivos. 6º) Substitutivo de n° 001/2012.- Ao Projeto de Lei 021/2012.- 
Regulamenta as festividades MOTOR ROCK, através da Associação Pira Moto e autoriza o 
Poder Público despender verbas para sua realização.- Rodnei Semolini. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Substitutivos passamos 
à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 24/2012.- Ao Projeto de Lei nº 22/2012. 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 022/2012, de autoria do vice-prefeito em 
exercício, que "Institui o Comitê Municipal de Controle de Pragas Urbanas", 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 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 25/2012.- Ao Projeto de Lei nº 24/2012. 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 024/2012, de autoria do vice-prefeito em exercício, que "Autoriza a Cessão 
de Uso de imóvel a empresa Rafael Rovai Sanazar - ME.", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 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: “Tendo em vista que esse projeto virá a Ordem do Dia da Próxima Sessão, 
requeiro, no dia em que as comissões foram fazer a reunião para discutir os projetos, que os 
proprietários da empresa venham a esta Casa a fim de explicar a situação para nós. Vi o 
contrato. É uma empresa que está vindo de outra cidade. Já tivemos experiência com 
empresas que vem de outras cidades e deixaram Itapira sem pagar os trabalhadores. Vi o 
contrato social da empresa. Então, gostaria que eles viessem a esta Casa para que pudesse 
questioná-los.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Vereadora, vou fazer o seguinte. 
Como pedi, juntamente com a senhora, aquelas informações em relação a questão social, 
gostaria de dizer que a senhora tem a palavra desse presidente. Inclusive, se for o caso, voto 
com a senhora o requerimento novamente. De repente chega no decorrer da semana e ela nos 
deixaria aptos a votar. Seria um pedido para a vereadora não por em votação esse 
requerimento porque, de repente, podemos atrasar mais uma semana. Se chegarmos no 
decorrer da semana, acredito que podemos votar na próxima semana ou a senhora poderá 
fazer novamente o requerimento para colocá-lo em votação. Como joguei para a próxima 
sessão, acredito que ele não será votado hoje. Então, não possuímos nenhum risco por 
enquanto. Obrigado pela compreensão, vereadora.” 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. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0062/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jamil Bordini Pereira de Godoi. Autoria. 
Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Alves da Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0064/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Rosado. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0065/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Leovaldo Topan. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0066/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Vicente Galdi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Piva Melero. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0068/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ramira Borges Destro. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Hélio Frugolli Corsi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar 



nº. 0070/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Profª. Dária Donatti Bortolotto. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Alzira Gonçalves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0072/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Marcia Aparecida Bibiano. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
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. 20º) 
Requerimento nº. 0055/2012.- Congratulação com o Secretário Municipal de Serviços 
Públicos, Sr. Adolpho Bellini Filho, assim como com toda sua equipe pelos serviços prestados 
ao município. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 0056/2012.- Voto de 
Congratulação com o Presidente do Conseg, José Carlos Domingues e toda a sua diretoria 
pelas homenagens outorgadas às forças policiais de nossa cidade. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 0057/2012.- Voto de Congratulação com as mulheres, pela data de 08 de 
Março, Dia Internacional da Mulher. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 
0058/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Julia Bosso Avancini, pelo transcurso de seu 
80º aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 
0059/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Lourdes Piva Dalmolin, pelo transcurso 
de seu 81º aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 
0060/2012.- Congratulação com o novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Itapira, Sr. José Aparecido da Silva, assim como com a chapa 'Acei no Rumo Certo' pela 
vitória nas eleições ocorridas no dia 10. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 0061/2012.- 
Congratulação com o Sr. Antônio de Oliveira Franco Netto, pela conquista da sua merecida 
aposentadoria. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00114/2012.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos na Rua Santa Terezinha, no Bairro dos Prados, próximo à J.F. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. Rodnei Semolini DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00115/2012.- Sugere execução de 
reforma e pintura nas pontes que cortam o Ribeirão da Penha. Autoria. Luis Henrique 



Ferrarini. Rodnei Semolini DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 29º) Indicação nº. 00116/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Rua João Batista Rocha, bairro Della Rocha. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
30º) Indicação nº. 00117/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Firmino 
Vieira da Silva Campos, na Vila Boa Esperança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00118/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Avenida Nelson Orcini, que dá 
acesso ao bairro de Eleutério Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00119/2012.- Sugere doação de 
área para a empresa Fracarolli Retífica de Motores. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 33º) 
Ofício SNJ nº 163/2012. Ref. Requerimento nº 019/2011.- Informações ao vereador Carlos 
Alberto Sartori sobre documentos concernentes ao transporte de crianças moradoras da zona 
rural que frequentam a creche Vereador Francisco Rovaris. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Ofício SNJ nº 164/2012. Ref. Requerimento nº 021/2011.- Informações ao 
vereador Carlos Alberto Sartori sobre documentos concernentes ao motivo que 
consubstanciou a fixação, por decreto do aumento de 12,5% do valor da passagem da Viação 
Itajaí. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000316; 
000428; 003075; 000969/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$ 734.321,55. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Deputado Campos Machado: Manifestação de 
apoio e solidariedade aos Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Itapira:  Resposta em atenção ao Ofício 092/2012. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
38º) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira: Resposta em atenção ao Ofício 
034/2012. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 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 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 Luis Hermínio 
Nicolai 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 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0022/2012.- Institui 



o Comitê Municipal de Controle de Pragas Urbanas. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 022/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00425/2011.- Congratulação com o Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado José Antônio Barros Munhoz por conquistar a verba para o 
asfaltamento da estrada Antônio Gonçalves Fontes, no bairro dos Pinheiros, e José Vieira, no 
bairro Cercado Grande e Stringuetti. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 425/2011. Aprovada menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Não é segredo para ninguém o que penso em relação ao 
deputado. Ele faz muito pouco para Itapira. Deveria fazer mais. Com ele, não vou me 
congratular nunca.” DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
085/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 086/2012. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 0092/2012.- Sugere execução de limpeza 
em terrenos existentes na Rua Genny David Zonini. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 092/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) 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. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente 
matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 
PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação a Indicação nº. 1105/2012. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o 
voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Essa indicação é de minha autoria. 
Acho que estamos procurando servir a água que o SAAE produz porque seria uma forma mais 
higiênica de o paciente receber a água. Atualmente a água é colocada em garrafas e depois 
deixadas em geladeiras. Acredito que seria evitado algum tipo de contaminação ou qualquer 
outra coisa semelhante.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Tudo o que for para o 



bem do paciente, vossa excelência... Vamos diminuir problemas e pacientes no Hospital, com 
certeza.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Votei a 
favor porque no ano passado conversei com o Vladen Vieira a respeito desse assunto. 
Gostaria de adiantar ao vereador Carlinhos Sartori que isso não é possível porque a 
responsabilidade seria transferida ao SAAE. Existe o problema de contaminação. Além disso 
o Vladen Vieira me explicou que o SAAE não tem como repassar, fabricar ou engarrafar para 
o Hospital. Então, se alguém necessitar de uma explicação mais técnica, o Vladen Vieira se 
propôs a vir a esta Casa. Esse tipo de convênio não pode ser feito. Estamos votando a favor 
porque seria uma boa para o Hospital, mas traria uma responsabilidade muito grande para o 
SAAE.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em 
única discussão a Indicação nº 00116/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Rua João Batista Rocha, bairro Della Rocha. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Não sei se cabe a minha colocação. Somente gostaria de deixar 
bem claro para a população itapirense que os obstáculos, independente do tipo, somente 
podem ser implantados próximos a escolas, creches, hospitais, PPAs e tudo que for 
relacionado a serviços públicos. Então, as solicitações que não atenderem esse tipo de 
situação serão rejeitadas. No entanto, todos os tachões e lombadas foram retirados de nossa 
cidade. Outras lombadas também serão retiradas por ordem judicial.” A seguir, o Sr. 
Presidente diz o seguinte: “Antes de encerrar a sessão, gostaria de dizer que ficou combinado 
para marcarmos a reunião das comissões a fim de que possamos informar os demais colegas... 
Luis Hermínio Nicolai: Como o Dr. Mauro sempre tem problemas, marcamos para todas as 
quintas feiras, a partir das 11:00. Aquele que não puder participar acabará por exarar o parecer 
apartado dos demais integrantes da comissão... Sr. Presidente: Então, praticamente fica 
determinada a nova alteração. Todas as comissões se reunirão as quintas feiras, a partir das 
11:00 horas.” (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. 


