
ATA DA 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 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. Não havendo nenhum Vereador inscrito 
para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 
minutos a fim de que os vereadores assinem as matérias constantes da pauta do Expediente. 
(SUSPENSA) Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara o 
PEQUENO EXPEDIENTE encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente 
solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 13 de Março de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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 
Decreto Legislativo nº. 003/2012.- Em que o Sr. Antonio Orcini e Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui 
no Município de Itapira a "Medalha Carmen Ruete de Oliveira", a ser outorgada às mulheres 
de destaque e ação do Município. DESPACHO: À COMISSÃO DE ÉTICA E DEMAIS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos de Decreto 
Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 
0028/2012.- Em que o Sr. Luis Hermínio Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Institui o "Dia Municipal do Ribeirão da Penha, a ser comemorado 
anualmente no dia 22 de março. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 4º) PARECER nº. 
26/2012.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2012. 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 
03/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o Art. 4º da Lei nº 4.835/2012 
e cria Zona de Expansão Urbana (MZEU) no bairro do Tanquinho", 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 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 20 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 5º) PARECER nº. 
27/2012.- Ao Projeto de Lei nº 21/2012.  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 021/2012, de autoria dos Vereadores Rodnei Semolini e Carlos Alberto Sartori, que 



"Autoriza o Poder Executivo despender valor para a organização das festividades MOTOR 
ROCK, através da Associação Pira Moto", 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 20 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 
28/2012.- Ao Projeto de Lei nº 25/2012. 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 025/2012, de autoria do Vereador Rodnei Semolini, que "Denomina Distrito Industrial e 
Comercial de "Santo Semolini" e a rua de acesso de Rua Angelina Moraes Semolini", são de 
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que 
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação, pois é justa e 
meritória a homenagem póstuma que o nobre Vereador Rodnei Semolini presta aos seus 
saudosos pais, perpetuando seus nomes em logradouros públicos de nossa cidade. O saudoso 
Santo Semolini e sua saudosa esposa, foram pessoas de ilibada conduta, honestas e 
trabalhadoras, que criaram seus filhos com muito esforço trabalhando às vezes de sol a sol na 
roça, e puderam contemplar o sucesso de seus filhos, inclusive do autor deste Projeto, o 
Vereador Rodnei Semolini, que venceu na vida e agora pode realizar seu sonho em 
agradecimento a seus pais que o criaram com muito carinho, perpetuando seus nomes em um 
Distrito Industrial de sua propriedade. 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 20 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 29/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 26/2012. 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 026/2012, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, 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", 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 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 30/2012.- Ao Projeto de Lei nº 27/2012. 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 027/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura 
de crédito especial no valor de R$ 171.029,70", 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 20 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. 9º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0073/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião 
Bitencourt. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0074/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Rita Honorato. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0075/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vanilde Andreato de Lima. Autoria. Antonio Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0076/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Donizete Correa. 
Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 13º) Requerimento nº. 0062/2012.- Oficiar à Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando aumento de efetivo de carteiros em Itapira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Requerimento nº. 0063/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria 
José Pegorari de Freitas, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado em 16 de 
março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 0064/2012.- Voto de 
Congratulação com a Sra. Dilma de Oliveira Guardia, pelo transcurso de seu aniversário de 
nascimento celebrado em 16 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 0065/2012.- 
Voto de Congratulação com o Sr. Valter Santos, pelo transcurso de seu aniversário de 
nascimento celebrado em 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 0066/2012.- 
Voto de Congratulação com a Sra. Carmem Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso de 
aniversário do saudoso Comendador Virgolino de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 
0067/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Luiza Breda Braga, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento celebrado em 04 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 
0068/2012.- Voto de Congratulação com o presidente do Clube da Saudade, Sr. Acássio 
Gomes, e seus companheiros de Diretoria, pela vitória na última eleição do Clube da Saudade 



de Itapira, cuja posse ocorreu no sábado dia 17. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 
0069/2012.- Voto de Congratulação com o Advogado Antônio Luiz Casetta pelo seu brilhante 
trabalho frente ao Procon. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Indicação nº. 00120/2012.- Sugere retirada de 
troncos de árvores sobre as calçadas da Avenida São Paulo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Indicação nº. 
00121/2012.- Sugere abrir um recuo no terreno em frente a ETEC a fim de que os alunos 
possam estacionar os carros em ângulo de 45º. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 
00122/2012.- Sugere realização de limpeza, ajardinamento, iluminação e construção de uma 
pista de cooper ao redor do lago existente entre os bairros Figueiredo e Jardim Galego. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Indicação nº. 00123/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Avenida Brasil em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 25º) Indicação nº. 00124/2012.- Sugere execução de recapeamento asfáltico na 
Rua Ivo Stringuetti, bairro do Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00125/2012.- 
Sugere contratação de médicos pediatras para atuarem no pronto-socorro do Hospital 
Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00126/2012.- Sugere que o Sr. 
Prefeito determine a contratação de um médico ginecologista para atuação na UBS do bairro 
dos Prados e UBS Dr. Décio Galdi no Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 
00127/2012.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na Praça Ministro 
Carlos Cirilo Júnior, no Jardim Guarujá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00128/2012.- 
Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua das Acácias, Jardim Santa Marta. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Indicação nº. 00129/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na 
Rua Salvador Anela, Jardim Galego. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00130/2012.- 
Sugere manutenção na Praça Gilberto Sarkis, na Vila José Secchi. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Ato 
contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 32º) 
Ofício SNJ nº 175/2012. Ref. Requerimento nº 018/2011.- Informações ao vereador Carlos 
Alberto Sartori concernentes a reforma da creche localizada no bairro Istor Luppi. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Ofício SNJ nº 183/2012. Ref. Requerimento nº 
017/2011.- Informações ao vereador Carlos Alberto Sartori concernentes a situação dos 
funcionários da saúde, com relação à eventuais férias vencidas. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Ofício SNJ nº 184/2012. Ref. Requerimento nº 016/2011.- Informações ao 
vereador Carlos Alberto Sartori concernentes ao pagamento e horas extraordinárias aos 
servidores municipais. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Ofício SNJ nº 
173/2012. Ref. Requerimento nº 20/2012.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto 
Sartori requereu informações concernentes a realização de reforma das UBS's localizadas em 
Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Ofício SNJ nº 168/2012. Ref. Requerimento nº 22/2012.- Conforme cediço, o vereador 
Carlos Alberto Sartori requereu informações concernentes e eventual instalação de semáforo 
na Avenida Paoletti com as Ruas Padre José Maurício e Visconde de Ouro Preto. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
005117/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento 
ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao 
PAGAMENTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF COMP 02/2012 MUNICIPAL UF SP, no 
valor de R$ 67.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Caixa Econômica 
Federal: Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 08/03/2012, no 
valor de R$ 21.950,00, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse nº 0363569-35, que tem por objeto "CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO 3000M2.". 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Interativa:  Manifestação de agradecimento pela 
elaboração do Requerimento de autoria do Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho e subscrito 
pelos vereadores Srs. Toninho Orcini, Carlinhos Sartori e Rodnei Semolini, em sessão 
ordinária realizada no dia 14/02/2012. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 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 = A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Antes de começar, gostaria 
de propor aos colegas a inversão da pauta porque todos estão esperando, sendo que há muitos 
projetos. Acredito que haverá muita discussão em relação ao projeto das contas. Gostaria de 
inverter e colocar em votação os demais projetos. Desse modo, limparemos a pauta, sendo que 
teremos o resto da noite para discutirmos o projeto das contas.” 1º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2012.- Altera o art. 4º da Lei nº 4.835/11 e cria Zona 
de Expansão Urbana (MZEU) no bairro do Tanquinho. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 003/2012. 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 003/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
2º) Em primeira discussão o Substitutivo nº 001/2012 Ao Projeto de Lei nº 0021/2012.- 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para a organização das festividades MOTOR 
ROCK, através da Associação Pira Moto. Autoria: Rodnei Semolini. Carlos Alberto Sartori 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em primeira votação o Substitutivo 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 Substitutivo nº 001/2012. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0024/2012.- Autoriza a Cessão de Uso de imóvel a 
empresa Rafael Rovai Sanazar - ME. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 024/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto 
de Lei nº 0025/2012.- Denomina Distrito Industrial e Comercial de "SANTO SEMOLINI". 
Autoria: Rodnei Semolini. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 025/2012. 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 025/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0026/2012.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
026/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0027/2012.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 171.029,70 no 
SAAE. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 027/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 0015/2012.- 



Sugere a reestruturação da Frente Municipal do Trabalho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 015/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação 
nº 0021/2012.- Sugere aquisição de aparelho de hemodiálise operacional a nível de UTI para 
atendimento no PSF de pacientes portadores de doenças renais agudas. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 021/2012. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão 
a Indicação nº 0038/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando incorporar o 
adicional recebido pelos profissionais do Programa Saúde da Família em seus salários bases. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 038/2012. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 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. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 102/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 116/2012. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei a favor embora seja contra esse tipo de 
indicação. Como o senhor disse na semana passada que havia um abaixo assinado, acredito 
que seria a vontade dos moradores da localidade. Então, votei favorável devido a essa 
situação.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em 
única discussão a Indicação nº 00123/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na Avenida Brasil em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 123/2012. Aprovada por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Votei a favor, tendo em vista que se trata de uma igreja. Sabemos que pessoas de idade, 
assim como crianças freqüentam esse tipo de espaço. Então, caso haja alguma coisa a fim de 
reduzir a velocidade, acredito que será interessante. Antes de entrarmos, gostaria que esta 
presidência suspendesse os trabalhos por cinco minutos. Por favor.” DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, esta presidência, tendo em 
vista o Requerimento verbal elaborado pela Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos, suspende os trabalhos por cinco minutos. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente prossegue com os trabalhos da presente sessão. 13º) 
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, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, funcionários desta Casa, público presente, imprensa, boa noite. Muito se esperou 
por esse momento, ou seja, a discussão das contas do senhor prefeito municipal, Sr. Antonio 
Hélio Nicolai. Não vou declarar meu voto. Vocês verão meu voto a partir do momento da 
votação, embora alguns saibam da forma de como votarei. Gostaria de dizer algumas coisas. 
A primeira delas seria que esse voto é meu. É um voto pessoal. Meu partido, na verdade, não 
foi o Partido dos Trabalhadores (PT) ao qual me filiei. Não foi. Não reconheço a direção do 
Partido dos Trabalhadores (PT) porque não posso reconhecer pessoas que deixaram a 
discussão política ideológica lá trás para cada um pensar exatamente seu cargo que possui na 
Prefeitura. Não os reconheço. Lamento, pois havia um membro da executiva nesta Casa. Essa 
pessoa foi embora. Caso queiram a fita, gostaria de dizer que solicitarei de plano, senhor 
presidente. Não precisa correr o prazo regimental para entregar. Pode entregar, pois a nossa 
briga está em outra esfera. Não posso reconhecer um partido onde aquela que se intitula 
presidente, depois de ouvir o que ouvi nesta Casa, embora o vereador tenha tido a hombridade 
de se retratar, não tenha publicado nenhuma nota rechaçando a lamentável colocação do 
vereador. Não como presidenta do partido e sim como mulher deveria, por obrigação, soltar 
uma nota no jornal. Assim não o fez. Quero dizer para essas pessoas do partido , onde 
atualmente não reconheço como aquele ao qual me filiei, que podem fazer o que quiserem, 
mas o voto está em minhas mãos. Quem tem o mandato sou eu. Quem vota sou eu. Quem 
quiser direito de voto deve fazer uma campanha para se eleger. Desse modo, terá direito de 
voto. Conversei com o prefeito. Acredito que isso deve ficar claro. Todavia, a condição de nós 
conversarmos é que não se tocasse nas contas dele. Pude ter uma conversa aberta e dura com 
o senhor prefeito municipal, mas coloquei a ele todos os equívocos que em meu entender, 
nesses oito anos, ele praticou. É assim que tem que ser. A questão não pode passar por cargo, 
emprego ou por nenhum tipo de negociata. Ela tem que ser de uma forma republicana, séria e 
correta. Então, vim aqui porque não poderia deixar de dizer. O meu voto é pessoal. É meu 
voto. Não adianta o partido fazer reunião como fez e me dar 'passa moleque'. Não adianta. A 
hora que declarar meu voto, acredito que ele será meu. Sou eu quem decidirá o meu voto. Se 
alguém do Partido dos Trabalhadores (PT) quiser fazer alguma coisa deve ter a competência... 
Pelo menos nessas últimas três eleições não tiveram. A única que se elegeu e reelegeu fui eu. 
O vereador Mino acabou entrando agora no Partido dos Trabalhadores (PT). Aquele partido 
ao qual me filiei há 30 anos... Seus membros devem ter a competência de se eleger. Desse 
modo, poderão votar como quiserem. Então, não vou me alongar e vou esperar. Quero dizer 
que lamento profundamente a situação que o prefeito chegou. Lamento porque é cediço na 
história de Itapira que a Educação melhorou. Devo reconhecer essa situação. Melhorou muito. 
Hoje nossos alunos têm uniformes e merenda decente. Nossos professores são mais 
valorizados. Lamento que por um equívoco o prefeito esteja vivendo essa situação, sendo que 
em tempos, outrora, os nossos alunos não tinham metade do que tem e todas as contas do 
ex-prefeito foram aprovadas. Então, lamento, mas ainda acho que foi por conta da inabilidade 
política e administrativa do prefeito municipal. Então, vou aguardar, pois outras pessoas vão 
falar. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, 
imprensa, Rádio Clube de Itapira, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos na 
pessoa do Alexandre Alberti. Primeiramente gostaria de parabenizar o presidente desta Casa 
pelo transcurso de seu aniversário. Tive a oportunidade de participar do Partido Verde (PV) 
em 2007 juntamente com o presidente desta Casa. Com certeza muitas batalhas ainda virão. 
Parabéns pelo seu aniversário e que Deus abençoe você e sua família. É claro que cada 



vereador representa um segmento da sociedade. Cada vereador possui inteligência suficiente 
para julgar esse projeto. Jamais viria a esta tribuna para tentar induzir voto de algum 
companheiro. Todos foram eleitos, sendo que a população depositou confiança. Acredito que 
seria isso que a população espera, ou seja, coerência nas votações. Vim a esta tribuna para 
registrar a minha indignação com o Tribunal de Contas que exarou esse parecer em relação as 
contas do prefeito referentes ao ano de 2007. Acredito que não foi investido na educação 
apenas 0,5%. Esse dinheiro ficou na conta da Prefeitura. Esse dinheiro não desapareceu e não 
ocorreu nada de desonesto. A fundação Amigo da Criança, desde 2005, reconhece o nosso 
município como amigo da criança. Para obter esse selo é julgado os investimentos na Saúde, 
Promoção Social e Educação. O Brasil possui mais de cinco mil municípios, sendo que Itapira 
obteve esse prêmio. Atualmente Itapira está selecionada, levando em consideração todos os 
municípios brasileiros, na final dos 315 municípios. Essa situação comprova que o nosso 
prefeito tem investido muito na Educação. Também possuo algumas críticas democráticas em 
relação a administração. Isso é normal. Tenho certeza, em relação a esse assunto, que o 
prefeito está correto e merece ser julgado na realidade dos fatos. Essa seria a minha opinião. 
Então, agradeço a oportunidade, senhor presidente, de falar nesta tribuna. Obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Ouvi atentamente as palavras 
da nobre vereadora Sônia e confesso que até uma parte é lamentável, pois hoje é o dia de meu 
aniversário, sendo que possuo esse abacaxi como presidente da Câmara. Acredito que é a 
primeira vez que votarei depois que assumi esta presidência, pois não houve votação parecida. 
Ninguém mais do que a vereadora ou talvez este vereador sofreu revés dos colegas e 
partidários nesse governo. Mesmo assim sempre nos mantemos fieis as tradições. Posso dizer 
que eu e a vereadora... Posso dizer a nobre vereadora, pois foi com ela, ainda na oposição do 
governo Barros Munhoz, que mais militamos juntos. Na época alguns eram nossos 
adversários, porém, sempre com respeito. Ouvi atentamente e respeito o posicionamento. Não 
discuto posicionamento de partido até mesmo porque não cabe a este vereador que é 
presidente de outra agremiação. Gostaria de dizer o que penso. Acompanhei essas contas no 
gabinete do prefeito e sei que foram feitas todas as formas e tentativas a fim da aprovação das 
contas. Inclusive, possuímos muito mais investimento do que 25% na Educação. Infelizmente 
o Tribunal de Contas tem outro olhar para a Educação quando o mesmo entende que 
uniformes não entram no cálculo, além de outros gastos. Caso entrasse no cálculo fatalmente 
não resultaria em 25% e sim em 30%. Estivemos essa semana no Congresso dos Municípios 
em São Vicente. Não tive a oportunidade, mas soube pelo vereador Toninho Orcini que 
alguns palestrantes teceram duras críticas ao Tribunal de Contas por conta dos julgamentos 
que tem sido realizados. Há quatro anos houve uma votação nesta Casa, onde na época o 
vereador Toninho Orcini votou favorável as contas do prefeito. Na época gostaria que ele 
tivesse votado contra, mas disse que entenderia pelo fato de que ele estava nas contas. Para 
não me alongar, nobre vereadora, prometi para eu mesmo que não solicitaria o voto da 
senhora. Disse isso a senhora quando o processo foi iniciado. Convoquei uma extraordinária a 
fim de colocarmos o processo em andamento nesta Casa. Como hoje é o último dia, 
vereadora, estive ouvindo as palavras da senhora... Como já sofri muito nesse governo, 
acredito que também sofrerei mais um pouco por conta de meu posicionamento político. Às 
vezes falo um pouco demais. Queria pedir para vossa excelência e vou pedir somente a vossa 
excelência porque já conversamos com os vereadores Ferrarini, Mauro, Mino e Toninho. 
Então, tenho que pedir a vossa excelência um voto de confiança. Esse voto não seria na 
administração porque já entendi tudo o que a senhora disse e sim nesse vereador que 
juntamente com a senhora... Somente não apanhamos porque o pessoal não teve a coragem de 



bater, mas cabe ressaltar que fomos achincalhados e empurrados por pessoas que eram 
trazidas nesta Casa a fim de nos intimidar. Muitas vezes tentaram a nossa entrada pelas portas 
dos fundos. Nunca fizemos isso. Já chegamos a sair escoltados desta Casa logo após algumas 
votações do tipo SAAE, SABESP e tudo mais. Então, acredito que vou me dar o direito de 
pedir, nobre vereadora, para que a senhora vote favorável as contas primeiramente pelo o que 
já passamos nesta Casa. Realmente não gostaria, depois de ver todos os trabalhos que eu, a 
senhora e outras pessoas fizemos aqui, que seja com o voto de vossa excelência que o grupo 
do Barros Munhoz... Não vou dizer 'rir as nossas custas' porque os vereadores possuem um 
lado político, além de possuírem orientação política. Entendo essa situação, mas muitas 
pessoas do lado de fora estão torcendo para que a senhora vote contra as contas do prefeito. 
Estão torcendo para que esse voto seja o ganhador da derrota de uma 'rejeição de contas' do 
prefeito. Acima de tudo acho que espalharam rojões por toda a cidade, pois é o perfil do 
deputado Barros Munhoz. Da mesma forma que o voto minerva veio de vossa excelência, 
mesmo com todos os problemas que tínhamos, fiz questão de agradecê-la. Sempre serei grato 
em relação a isso. Naquele dia, caso vossa excelência tivesse mudado o voto, acredito que não 
seria o presidente. Então, me permito nesse momento único e exclusivo pedir a vossa 
excelência para pensar até no momento da votação e realmente vote favorável. Não seria pelo 
prefeito ou pelas pessoas que de certa forma magoaram a senhora e sim por este vereador que 
juntamente com você batalhou contra essa situação, inclusive quando veio com parecer do 
Tribunal de Contas em relação as contas antigas. O ex-prefeito na realidade possuía questões 
técnicas. As contas foram rejeitadas tecnicamente e acabaram sendo aprovadas. Simplesmente 
as contas podem ser rejeitadas pelo fato de não atingirem 25% tecnicamente. É único e 
exclusivamente isso. Não houve desvio e ninguém disse isso aqui. Ninguém nunca 
questionou. Acima de tudo, gastamos muito mais do que 25% se considerarmos os uniformes 
das crianças. Se olharmos por esse lado talvez imaginem que não haverá mais a necessidade 
de uniformes. Tem que haver uniformes independente se o Tribunal entender tecnicamente 
que vale ou não essas contas. Em minha opinião, valeria mais do que outras contas que a 
Educação recebe porque conseguimos socializar aquelas crianças quando elas entram pelo 
portão das escolas todas iguais. Não existe diferença social. Não existe criança mais pobre e 
mais rica. Não existe cor de pele e nível social. Baseado somente nessa situação, gostaria de 
pedir a vossa excelência para que considere o voto até o último minuto e se possível votasse 
favorável juntamente conosco. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2012. Aprovado menos três votos dos Vereadores Srs. Carlos Alberto 
Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Rodnei Semolini. A seguir, justifica o voto a Vereadora 
Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Mudei meu voto porque todos 
sabem que não sou mais candidata de absolutamente nada. Não sou candidata a prefeita ou 
vereadora. Saio daqui com a minha cabeça erguida. Quero terminar o meu mandato de cabeça 
erguida e sabendo exatamente o que o senhor falou. Não foi por desvio e sim por um erro 
técnico, sendo que, outrora, sabemos que houve problema de desvio e todas as contas foram 
aprovadas. Por isso mudei o meu voto. Entendi que um problema pessoal com a 
administração não tem o direito de problematizar ainda mais a nossa população. Então, o 
prefeito deve seguir seu rumo e terminar seu mandato. O vice-prefeito também. Reitero que o 
meu partido não teve nenhuma ingerência neste meu voto mesmo porque não comuniquei a 
ninguém. Solicitei cinco minutos para que se suspendesse a sessão em respeito aos vereadores 
Décio da Rocha Carvalho, Rodnei Semolini e Carlos Alberto Sartori porque estávamos juntos 
nisso. Eles tinham o direito de saber, antes de qualquer um, sobre a minha mudança de voto. 
Por esse motivo pedi a suspensão dos trabalhos a fim de comunicá-los. Isso é ético e correto. 



Portanto, não será por minha conta que a administração e a população de Itapira irão parar. 
Por mim continua. Isso é republicano. Foi o que falei. Repito que não houve negociata. Houve 
uma votação por ideologia. Por mais 'passa moleque' que obtive, acredito que sou uma pessoa 
ideológica. Estou no Partido dos Trabalhadores (PT) por ideologia. Por esse motivo votei a 
favor.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Esse presidente também participou dessa votação. Gostaria de deixar claro, como já 
disse anteriormente na tribuna, independente do resultado de hoje, que hoje seria a coisa mais 
fácil do mundo dar um voto contrário e tornar inelegível o prefeito e o vice-prefeito que hoje 
dizem nas ruas que seriam um potencial adversário do Manoel Marques dentro do governo. 
Então, para mostrar que não tenho problema com adversários votei favorável não somente 
pelas contas, mas também para que o vice continue mantendo a sua candidatura e possa 
concorrer. Caso votasse contrário, acredito que a primeira coisa que sairia nos jornais seria 
que o Manoel Marques quis dar um 'passa moleque' a fim de ficar sozinho. Então, espero que 
as pessoas entendam que o prefeito não merecia isso em que pesem alguns deslizes 
cometidos. Ao revés de muitos outros que me fizeram passar, acredito que não macularia meu 
voto. Acima de tudo não foi desvio, sendo que estava no gabinete nesta época. Para ficar 
provado, gostaria de dizer que somente disputo as eleições nas urnas e não no tapete como 
muita gente gosta de dizer. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 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. 


