
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 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, imprensa, internautas, público presente, boa noite. 
Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Sr. Arnaldo. É com muita alegria que venho a 
esta tribuna, senhor presidente, anunciar mais uma conquista de uma verba parlamentar de 
minha autoria. Gostaria de compartilhar com todos os colegas da Casa, assim como também 
com a população e a imprensa de nossa cidade. “Câmara dos Deputados. Gabinete do 
Deputado Guilherme Mussi. Ofício nº 139/2012. Gabinete. Brasília, 14 de Março de 2012. 
Excelentíssimo senhor. Com meus cordiais cumprimentos venho por meio deste informar a 
vossa excelência que vosso município fora contemplado com recursos alocados no Orçamento 
Geral da União via emenda parlamentar de minha autoria, sob o nº 2801001, no valor de R$ 
200.000,00 destinados a estruturação da rede de serviços de atenção básica de Saúde. Informo 
ainda que a solicitação do recurso é de autoria do vereador Luis Henrique Ferrarini. Na 
oportunidade renovo a nossa grande estima e elevada consideração, colocando meu gabinete a 
disposição de vossa excelência. Atenciosamente, Guilherme Mussi. Deputado Federal.” 
Então, primeiramente gostaria de agradecer o deputado Guilherme Mussi que foi muito bem 
votado em nossa cidade, sendo que obteve 776 votos. É um deputado jovem que está 
ajudando nossa cidade. Ficamos muito felizes de ver o trabalho dando resultado. Não foi um 
deputado que veio a nossa cidade para garimpar votos para logo em seguida sumir. Esse 
deputado ajudou nossa cidade com R$ 200.000,00. Espero que outras conquistas sejam 
alcançadas no futuro. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que confiam em nosso 
trabalho. É muito importante usufruirmos desses contatos políticos a fim de trazer benefícios 
para a nossa cidade. Então, juntamente com esta verba, acredito que já resultam em R$ 
380.000,00 que este vereador colaborou para com a administração municipal. Gostaria de 
compartilhar essa situação com todos vocês e agradecer a todos que confiam em nossos 
trabalhos. Para finalizar, gostaria de agradecer o prefeito Toninho Bellini, pois o mesmo 
enviou a esta Casa o projeto que autoriza o Poder Executivo a repassar, de forma de 
subvenção social, valores a POLEM (Associação de Apoio as Pessoas com Lesão Medular). 
Essa situação foi uma emenda de minha autoria. Então, o Toninho Bellini cumpriu a sua 
promessa e atendeu a nossa emenda. A POLEM, associação que cuida de pessoas da região, 
receberá essa verba pela primeira vez. Acredito que essa situação será muito importante nos 
trabalhos com as pessoas que sofrem com esse tipo de dificuldade. Agradeço a atenção de 
todos. Desejo bons trabalhos aos colegas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, vereadores desta Casa, público 
presente, internautas, imprensa, boa noite. Faço uso desta tribuna para primeiramente saudar 
as agentes de Saúde, onde mais uma vez recorrem a esta Casa a fim de buscar o direito 
conforme prevê a lei. Com certeza o pleito de vocês será estudado, trabalhado e atendido. 
Também gostaria de agradecer a presença das professoras que estão presentes nesta Casa a 
fim de ouvirem a leitura do projeto de lei que reorganiza o estatuto, plano de carreira e 



remuneração do magistério público municipal. Falo a vocês com referência a uma indicação 
vinda dos moradores do bairro do Istor Luppi. É uma indicação do qual os mesmos 
elaboraram um abaixo assinado a fim de uma maior segurança no bairro. Eles sofrem muito 
com esse tipo de furto nas residências. Então, os moradores reivindicam maior segurança no 
bairro ao ponto da implantação de um ponto fixo da Guarda Municipal. A indicação está 
acompanhada de um abaixo-assinado vinda dos moradores daquela região. Com a aprovação 
desta Casa, automaticamente a matéria será encaminhada ao prefeito para as providências 
cabíveis. A indicação é elaborada pelo vereador, mas representada pela vontade do povo, ou 
seja, a necessidade da população. Gostaria de dizer a todos que uma indicação foi elaborada 
há trinta dias com referência as chuvas constantes. Até determinado dia não choveu em 
Itapira, mas no bairro de Eleutério sim. Desta vez não é a questão das pontes e sim da Praça 
Ana Vieira localizada próxima a empresa Solano. Entrou água duas vezes no piso da empresa 
no mês passado. É uma empresa que representa uma grandiosidade. Essa empresa também 
contribui para a arrecadação do município, além de fornecer muitos empregos aos moradores 
do bairro de Eleutério. Então, gostaria de pedir a atenção da administração e do setor de 
serviços públicos a fim de viabilizar a construção de outros bueiros na localidade. Cabe 
ressaltar que a localidade somente contém apenas um bueiro, não sendo suficiente para coletar 
as águas. Caso tivermos algum meio de evitar esse dano a fim de melhorar a condição do 
empresário e dos funcionários... Atualmente faz parte da economia do Eleutério e de nossa 
cidade a empresa Solano. Acredito que é importante buscarmos meios a fim de evitar esse 
tipo de alagamento. Acredito que não haverá alto custo. Com certeza os problemas serão 
sanados na localidade. Na semana passada estive reunido com alguns moradores de Eleutério. 
Buscamos a necessidade de uma reforma do Centro Comunitário. Atualmente a população 
cresceu e o Centro Comunitário necessita de ampliação. Para isso foi elaborado um projeto. 
Fui até ao deputado Barros Munhoz a fim de viabilizar recursos no valor de R$ 200.000,00 
aproximadamente para que o povo da localidade possua um local para realizar atividades. 
Atualmente a Secretaria de Promoção Social desenvolve um importante trabalho no bairro de 
Barão. Atualmente o Centro Comunitário de Eleutério necessita de reformas. Uma reforma 
geral seria plausível. Então, estivemos buscando esse recurso. Primeiramente estive na 
Assembleia e posteriormente fui até a população de Eleutério. Nada mais justo a população 
possuir um local digno para a realização de festas, possíveis cursos, além de outras situações. 
Acredito que Eleutério também poderia receber o mesmo trabalho desenvolvido no bairro de 
Barão. 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, imprensa, funcionários desta Casa, 
internautas. Gostaria de cumprimentar a plateia em nome da Ester. Subi a esta tribuna para 
dizer aos senhores que embora o prefeito não tenha se dignado a ligar para mim a fim de 
agradecer o meu voto, gostaria de agradecer publicamente o artigo que ele escreveu no jornal. 
Primeiro é uma questão de educação e segundo é desse jeito que mereço ser reconhecida. 
Reconhecida pelo o que fiz em meus três mandatos como vereadora. Caso sair da política, 
acredito que sairei de cabeça erguida e reconhecida. Inclusive, reconhecida que o meu partido 
se equivocou na condução da questão das contas do prefeito municipal. Então, se alguém saiu 
perdendo, acredito que foi o Partido dos Trabalhadores (PT) que não possuiu sensibilidade e 
companheirismo. Até mesmo chegou um representante da executiva do partido. Isso é muito 
bom, pois odeio mandar recado. Não tiveram a sensibilidade, o companheirismo e a 
competência de ver a dimensão que é ocupar uma cadeira nesta Casa, assim como responder 
como vereadora. Aliás, a única vereadora do partido que se elegeu por três vezes. 
Infelizmente tivemos um vereador que depois de seu mandato não se reelegeu. Ficamos sem 



nenhum representante na Câmara. Depois tivemos outro vereador que se elegeu, mas não se 
reelegeu. Mais uma vez ficamos o mandato inteiro sem vereador nesta Casa. No ano de 2000 
me elegi e logo em seguida me reelegi novamente. O partido não teve a consciência de 
perceber a grandeza desse mandato. Então, se alguém do partido leu o que o prefeito escreveu 
deve por a mão na consciência, chamar uma reunião, fazer uma meia culpa e ver o quão 
equivocados foram. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria que odeio 
mandar recado, mas como também não vou conversar pessoalmente com essa pessoa, acredito 
que tenho que falar desta tribuna. Quem sabe essa pessoa esteja ouvindo ou assistindo pela 
internet. Essa pessoa seria o dono do jornal Gazeta, ou seja, o Sr. Gilmar. Gostaria de dizer o 
seguinte pelas bobagens que ele escreveu naquele jornal. Gilmar, você não deve me tirar pelo 
senhor. Se o senhor é um vendido ou uma pessoa sem caráter... Isso a gente já sabe. Não sou 
igual ao senhor. A minha consciência não tem preço. A minha vida pública é irretocável. Isso 
ninguém tira de mim. Desafio a qualquer itapirense, pessoa pública ou não, a provar que tenha 
recebido um centavo de corrupção ou um centavo de propina. Desafio, mas com provas. 
Então, não me venha com essa palhaçada de falar que ganhei apartamento. Não ganhei nada. 
O que tenho é fruto de meu trabalho suado e honesto que não se resume a esta Câmara. Todos 
sabem que há 20 anos sou advogada especialista em Direito do Trabalho. Graças a Deus 
nunca me faltou cliente. Nunca me faltou cliente pela retidão que possuo como profissional e 
pessoa pública. Aliás, acredito que trabalho muito em minha profissão e deveria ganhar mais 
do que ganho. O meu trabalho sustenta uma família de forma digna e honesta. Ainda não 
tenho, mas é público e notório que estou comprando um apartamento, pois vendi a minha casa 
por uma questão de segurança. É público e notório. Estou comprando um apartamento na 
planta. Não tenho dinheiro, mas gostaria de ter para comprar um apartamento onde, inclusive, 
estou pagando aluguel. Não tenho esse dinheiro. Então, estou comprando esse apartamento na 
planta e vou pagar com o fruto de meu trabalho. Então, Gilmar, se você acha que sou uma 
vendida igual o senhor que por qualquer dois 'merréis' fala bobagem dos outros no jornal, 
gostaria de dizer que não sou. Não me tire pelo senhor. Vou repetir. Desafio a qualquer pessoa 
a provar que recebi um centavo de corrupção, propina ou o que quer que seja. Dinheiro sujo e 
ilegal nunca aconteceu em minha vida. Então, não vou admitir. Podem falar o que quiserem 
de mim, mas sem vergonha e desonesta não sou. Se alguém também acha que votei por 
alguma coisa errada que meu marido tenha feito quando foi secretário de Negócios Jurídicos, 
gostaria de dizer para tirarem o cavalinho da chuva, pois ele e o prefeito são duas pessoas 
adultas e respondem por aquilo que fazem. Se ele fez alguma coisa errada que até hoje 
ninguém falou nada... Acredito que não tenha feito mesmo porque ele se exonerou do cargo e 
não foi exonerado. Então, não vou admitir que falem de minha pessoa. Podem falar o que 
quiserem, ou seja, que sou brava, nervosa, enfim, os adjetivos que os senhores quiserem dar 
para mim, mas pecha de vendida não aceitarei. Não aceitarei do Gazeta, Gilmar ou de quem 
quer que seja. Gostaria de avisar os senhores que continuo na oposição ao prefeito Toninho 
Bellini. Vou falar do gênio com 'j' do meu partido que lançou um candidato a prefeito sem, 
sequer, conversar com o grupo. Por que digo isso? Porque o candidato de meu partido já é o 
vice-prefeito e não pode continuar vice-prefeito. Não pode se reeleger como vice-prefeito pelo 
fato de que já foram dois mandatos. Acho que no afã de ver se votava a favor das contas do 
prefeito acabaram lançando o Martins. Então, vou querer saber na reunião quem foi o gênio 
com 'j' que fez isso. Somente um gênio com 'j' para fazer uma graça dessas. O momento não 
era esse. O momento era das pessoas sentarem e constatarem o que sobrou de tudo o que os 
senhores já sabem, ou seja, das puxadas de tapete do prefeito, para tentar montar um grupo 
coeso e afinado a fim de disputar com o lado de lá. O que nós temos que pensar é o que 
queremos para a cidade de Itapira. Não vou entrar nesse debate. Não sou candidata a 



absolutamente nada. Então, não é o momento de entrar nesse debate, mas é o momento de 
colocarmos um presta atenção nas pessoas a fim de que parem de errar. Não é possível 
continuarem errando desse jeito... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Somente gostaria de perguntar se pelos menos o vice agradeceu o voto da 
senhora... Continuando a oradora: Também não. O prefeito e o vice-prefeito não tiveram a 
dignidade de pegar o telefone e me agradecer. Mais uma vez nesta Casa fui a fiel da balança. 
Votei as contas pelo meu compromisso e por uma questão ideológica. Foi um voto pessoal e 
não teve PT ou alguém para dizer para mudar o voto. O que o Partido dos Trabalhadores (PT) 
fez comigo é impossível. Fizeram tudo equivocadamente. Não foi por isso que votei. Foi um 
voto pessoal. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, 
público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Primeiramente vim a esta tribuna para 
transmitir aos colegas que depois das sessões de terça-feira, automaticamente vamos fazer o 
programa na Rádio no dia seguinte. Recebi muitos parabéns pelas contas e muitos parabéns 
pela forma cívica que tratamos o assunto. Então, não achava justo simplesmente receber isso 
nas ruas e não trazer aos colegas que também votaram favoráveis. Como disse a vereadora 
Sônia, o agradecimento ficará somente entre nós. Isso é muito importante porque nos 
respeitamos mutuamente. Fiz questão de dizer tudo isso naquele dia. Então, de minha parte, 
gostaria de agradecer novamente a nobre vereadora como já deixei claro anteriormente, assim 
como também os vereadores Toninho Orcini, Mino, Mauro Moreno, Cleber Borges, Ferrarini 
e até mesmo aos colegas que votaram contrário. É o que digo sempre, ou seja, mantiveram a 
linha de oposição e não seria diferente se fosse de outra forma. Então, acredito que devemos 
parabenizar pelo trabalho realizado. Logicamente que gostaria que fosse por unanimidade, 
mas, não sendo possível, de qualquer forma ficamos felizes. Vim a esta tribuna, sendo que 
disse ao cidadão Nino Marcatti que viria, porque uma corajosa moça escreveu no Portal 
Cidade... Tenho que enaltecer que pelo menos dessa vez o portal não foi tão parcial como 
digo que seja. Ele foi menos parcial, mas publicou na íntegra a carta de uma leitora do PCI, 
onde esculachava o portal, dava tapa com luva de pelica, pontapé com bico de ferro e mais 
alguma coisa. Disse ao Nino Marcatti que já começou aparecer mais pessoas que acreditam , 
tal como eu, que o Portal Cidade é pró-Munhoz e pró-Paganini. Já disse isso a ele e disse que 
viria nesta tribuna dizer a mesma coisa. A imparcialidade passa longe dali. Basta ler o drops 
novamente. Confesso que ele fez uma entrevista muito boa comigo e me atarraxou um pouco 
a fim tentar me colocar contra algumas pessoas, mas aprendemos muito com a política. O que 
eu falo está gravado. Nunca escondo o que penso. Disse a ele que faria questão de vir a esta 
tribuna. É importante e gostaria de deixar claro que disse a ele onde peca. O Portal Cidade 
estava me explicando que todos que ligam e mandam material acaba sendo colocado e a fonte 
não é checada. Eles têm a fonte e não checam os fatos. Por outro lado disse a ele que seria 
muito importante que ele colocasse tudo o que enviam de forma correta. Então, o que está 
acontecendo no Portal Cidade? Basicamente o deputado tem uma estrutura muito grande de 
um escritório onde trabalham cerca de 12 pessoas as custas do dinheiro público. De lá 
mandam notícia para o Portal Cidade. Fazem o acompanhamento diário do pré-candidato e, às 
vezes, do próprio deputado enviando somente o que há de bom. Queria ver o escritório do 
deputado começar a mandar as coisas ruins também. Então, ainda não está vindo. Disse ao 
Nino Marcatti o seguinte: “Cheque as informações porque não é o que acontece.” Tudo o que 
a menina disse na questão do baile que ocorreu na posse do Clube da Saudade estava lá. 
Noventa por cento do que o Nino colocou anteriormente realmente, segundo ele por 
informações prestadas, não aconteceu. É uma moça corajosa. Gostaria de parabenizá-la. Não 
citarei o nome dela porque talvez ela não goste. Ela foi muito feliz, pois discorreu exatamente 



o que aconteceu no baile sem por ou tirar. Então, gostaria de deixar registrado os meus 
parabéns. Acredito que ela esteja ouvindo ou provavelmente sairá no portal. Parabéns ao Nino 
Marcatti, pois dessa vez não foi tão parcial e colocou a entrevista dela. Lógico que ele não 
perdeu a oportunidade de escrever mais uns 20 itens abaixo a fim de tentar explicar a atitude 
dele, além de cutucar ela. Faz parte. Já que levou nada mais justo de ele falar. Gostaria de 
dizer a ele que caso não tome cuidado, sendo que será muito ruim para a cidade, em vez de ser 
um site de notícia, acredito que será um site de fofoca. Na realidade o informante que passa 
para ele é o fofoqueiro que somente diz mentira. Não vou dizer mentira porque talvez esteja 
ofendendo a pessoa. São meias verdades. Devemos tomar cuidado com as palavras pelo fato 
de que muitas vezes as pessoas se ofendem. Essas pessoas que contam meias verdades para 
jornal deveriam contar totalmente as verdades. Aliás, faça como nós políticos, ou seja, dê o 
nome e assine embaixo. O portal cresceu muito. É uma ferramenta importante, mas acredito 
que as informações devem ser checadas adequadamente. Espero que continue crescendo e 
realize as entrevistas como vem fazendo. Deve fazer debates em épocas de campanhas. Irei 
adorar sentar e debater com os pré-candidatos. Esse é o caminho que Itapira deve seguir. 
Graças a Deus nos dias de hoje isso é possível. Todos os jornais dizem o que querem. É como 
disse a nobre vereadora, ou seja, uns dizem besteira demais. Faço das palavras da nobre 
vereadora as minhas em relação ao jornal Gazeta. Realmente é tudo o que a vereadora disse. 
Os outros jornais colocam o que querem e isso é importante. A democracia está instalada. 
Somente acho que o portal deveria filtrar um pouco mais as notícias antes de colocar. Muitas 
meias verdades estão sendo colocadas. Isso pode vir a prejudicar alguma pessoa da cidade a 
qualquer hora como já aconteceu em relação a uma informação de uma festa de aniversário. 
Um dia o portal colocou e no outro foi obrigado a retirar porque se tratava do filho de uma 
grande personalidade da cidade. Inclusive, ficamos sabendo que foi meio no apertão para 
retirar a notícia. Então, para que não aconteça isso e para que as coisas fluam mediante a 
realidade dos fatos e as verdades da cidade, gostaria de pedir essa solicitação. O portal deve 
checar melhor as informações. Não estou pedindo para não colocá-las e sim para checar 
adequadamente. Muitas pessoas estão utilizando o Portal Cidade para se autopromover ou 
promover alguém fora de época. Isso não é bom porque ficar contando mentiras, 
automaticamente irá tirar a credibilidade do Portal Cidade. Era o que tinha a dizer. Obrigado.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite 
senhor presidente, membros da Mesa, companheiros vereadores, público presente, imprensa 
escrita e falada, internautas. Para iniciar minhas palavras gostaria de dizer que muitas vezes 
deixamos algumas coisas passarem na política. Após o término da votação de semana passada 
tive a oportunidade, em minha justificativa de voto, agradecer aos sete companheiros que 
votaram a favor das contas do prefeito. Senti-me no momento, de forma inexplicável, que 
poderia parecer uma demagogia ou alguma coisa diferente que resultasse mais uma vez em 
alguma coisa sobre a minha palavra. Fui cobrado durante a semana. Trago aqui, em nome do 
prefeito e vice-prefeito, os agradecimentos direcionados aos vereadores que votaram a favor 
da conta. Como líder do prefeito, acredito que tinha a obrigação de agradecer a todos os 
companheiros que votaram a favor naquele momento. Então, se já houve uma crítica e se teve 
alguém que errou, acredito que seja o líder do prefeito que se chama Mino Nicolai e não o 
prefeito ou o vice-prefeito. Em nenhum minuto deixaram de agradecer. Era a minha 
incumbência. Já estava incumbido disso. Na minha cabeça achei naquela hora que poderia 
aparecer uma demagogia por ser irmão do prefeito e por todo envolvimento que aconteceu 
com minha pessoa durante três sessões passadas. Mais uma vez peço desculpas. Gostaria de 
dizer que em meio a tanta turbulência que tem ocorrido, tenho visto algumas críticas 
direcionadas ao prefeito. Mais uma vez devemos tirar o chapéu para a administração pela 



negociação que foi feita durante 15 dias sem barulho, tumulto, com pouco conversa e muito 
resultado. O projeto será lido daqui a pouco e será encaminhado as comissões para ser votado 
na próxima semana. Está vindo o rejuste dos vencimentos dos servidores, a reorganização do 
estatuto do plano de carreira, além de mais alguns itens. São sete itens, onde acredito que 
nunca, em tão pouco tempo, foram feitos em uma administração. Antes que peque, não falei 
porque a Marli e a Cristina tinham saído daqui, gostaria de agradecê-las pela forma que 
conduziram a negociação. No pátio, entre os secretários, foi dito que foi uma discussão de alto 
nível. Em nenhum momento ninguém se desentendeu. Não houve nenhum grito, discussão, 
briga ou ofensa. Acredito que chegamos a um acordo. Então, somente posso, como líder do 
prefeito, dizer que mais uma vez, no final de um mandato, onde muitas críticas são feitas, 
após oito anos sem aumento de IPTU... Sempre comentei essa situação nesta Casa, sendo que 
isso está batendo nos quatros cantos de nossa cidade. Quem for o próximo prefeito terá um 
grande problema em suas costas porque o Toninho Bellini conseguiu ficar oito anos sem 
aumentar o IPTU. Isso é possível... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Está incomodando mesmo, pois até o Portal Cidade já colocou uns tópicos 
tentando defender o pré-candidato do deputado na questão de IPTU. Então, já está 
incomodando realmente. O senhor tem razão... Continuando o orador: Aquele que vier terá 
que se explicar para a população. Seja ele quem for. Caso ele aumentar 1% o valor do IPTU, 
acredito que a população já saberá que é possível passar oito anos sem rejustar o valor. No 
levantamento que foi realizado constatou-se que Itapira estava em 7ª colocação entre 47 
cidades com maior IPTU. Hoje ela está em 45º lugar, ou seja, deixou todos para trás. Os 
comentários que circulam nas cidades seria no sentido de que não sabem como isso foi feito. 
O IPTU não foi reajustado mesmo com tudo o que feito para as crianças nas escolas. Saibam 
aqueles que querem destruir ou denegrir que o prefeito Toninho Bellini não pode se reeleger. 
Com todas essas situações no final de seu mandato, acredito que ele está deixando muitos 
benefícios para a população e para os funcionários de Itapira. Espero que não seja esquecido. 
Lembro-me que há oito anos entrei no almoxarifado e constatei debaixo do barracão cobras, 
escorpiões e entulho. Durante sete anos foi concretizada a festa dos servidores públicos. 
Foram recuperados todos os espaços do almoxarifado. As más línguas devem possuir menos 
senso crítico. Houve momentos difíceis e acredito que todos sabem que ocorreu nos anos de 
2009 e 2010 uma crise mundial. Foram feitas negociações para colaborar com as pessoas que 
possuíam seus impostos atrasados. Cabe ressaltar que muitos acordos também foram 
concretizados. Então, acredito que nos próximos cinco meses antes da eleição devemos 
colocar os pingos no 'i'. Saibam que a boa fé permanecerá na cabeça do prefeito municipal. 
Todos aqueles que continuam batendo de porrete e tentando destruir com palavras que 
ofendem... Como disse o Manoel, acredito que como políticos somos uma vidraça e não tem 
como evitar a pedra. Somente vim a esta tribuna para pedir desculpa pelo meu erro. Peço 
desculpas a todos os companheiros que votaram a favor das contas do prefeito. Com certeza 
não posso deixar essa situação cair sobre o prefeito ou o vice-prefeito. Realmente é minha 
incumbência. Errei por não falar e acreditar que as minhas palavras poderiam levar a 
comentários na imprensa no sentido de gozação ou deboche. Mais uma vez gostaria de deixar 
registrado as minhas desculpas por não ter feito aquilo que deveria ter concretizado no 
momento exato. Na política é assim, ou seja, uma palavra errada pronunciada, 
automaticamente tudo vira contra nós. Já me desculpei há poucos dias pelo o que disse. Não 
houve duplo sentido em relação aquilo que imaginaram. Mais uma vez me desculpo por não 
ter agradecido a todos. Obrigado e boa noite.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Embora não estivesse 
presente, gostaria de dizer que estava ouvindo a fala do vereador. Somente gostaria de 



lembrar que a justiça deve ser feita. As demais professoras também estavam na mesa de 
negociação. Embora possuímos somente uma cadeira nesta Casa, acredito que somos muito 
valorosas. Parabéns a vocês.” A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Como o tempo está se esgotando, gostaria de me 
abster e pedir no Expediente para que o requerimento seja encaminhado a Ordem do Dia para 
ser discutido e votado. Pelo fato da escassez do tempo, acredito que não dará para trazer o 
tema a debate. Obrigado.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita 
ao Sr. Vereador CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , para que da tribuna proceda a 
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 20 de Março de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 004/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Cria Zona de Expansão Urbana (MZEU) na Estrada 
Vicinal Virgolino de Oliveira Fº, Bairro dos Pires e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 
005/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá outras 
providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 006/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a reorganização do 
Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Itapira e dá 
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 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. 5º) Projeto de Lei nº. 0029/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo despender 
valor para premiação do 6º Festival de Dança. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0030/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo a repassar, sob forma de Contribuição valores à União Internacional Protetora dos 
Animais, DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) 
Projeto de Lei nº. 0031/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 
Subvenção Social, valores à POLEM - Associação de Apoio às Pessoas com Lesão Medular. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 
0032/2012.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Denomina via pública do Município de Alcides Zago. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 0033/2012.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 



que Altera o art. 2º da Lei 4686/10, que autoriza a alienação de lotes do Loteamento Antonio 
Monfredini em Eleutério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 0034/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 65.152,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 11º) Projeto de Lei nº. 0035/2012.- 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$ 32.200,000. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 12º) PARECER nº. 
31/2012.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 04/2012. A Comissão de Ética, que a este 
subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do ilustríssimo 
senhor Geraldo Terrazan Pivoto, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
04/2012, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar 
sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão 
pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 
homenageado como servidor público e como Vereador do Município de Itapira. Nascido em 
Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, em 1º de abril de 1947, filho de Sebastião 
Terrazan e Maria Pivoto Terrazan. Estudou na escola Fenízio Marchini, e logo depois na 
cidade de Mogi Mirim, onde por 4 anos estudou no Seminário Nossa Senhora de Fátima dos 
padres Franciscano. Após cumprir suas obrigações de patriota com o exército, foi para São 
Paulo trabalhar como garçom, tendo realizado diversos cursos sobre o ramo hoteleiro no 
SENAC, tendo em seguida participado da diretoria do Sindicato dos Garçons. Em 1981 
voltou a residir no Município de Itapira, montando seu próprio negócio no ramo de buffet, 
onde proporcionou muitos empregos. Eleito vereador para a 12º Legislatura e reeleito para a 
13º Legislatura, trabalhou muito em prol do Município de Itapira, especialmente para o Barão 
Ataliba Nogueira, onde reside com sua família, conquistando para aquele Distrito, uma 
creche, o posto médico, posto de correio, posto da Guarda Municipal, velório e quadra 
poliesportiva. Apaixonado por esporte, especialmente pelo futebol, incentivou o esporte na 
Vila de Barão Ataliba Nogueira, atuando muito tempo, como árbitro, uma vez que fez um 
curso específico pela Federação Paulista de Futebol. Teve atuação importante para a vinda das 
empresas Estrela S/A e Nutron, para que se instalassem no Distrito de Barão Ataliba 
Nogueira. Seu currículo fica fazendo parte do presente processo, o credencia a receber o 
Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por 
todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2012. É este o Parecer. DESPACHO: ÀS DEMAIS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de março de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) PARECER nº. 32/2012.- Ao Projeto 
de Decreto Legislativo nº 003/2012. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas 
que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2012, de autoria dos 
nobres vereadores Antonio Orcini e Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que "Institui no 
Município de Itapira a "Medalha Carmem Ruette de Oliveira", a ser outorgada às mulheres de 
destaque e ação do Município", são de parecer favorável à tramitação da matéria, uma vez que 
a mesma não apresenta impedimento de natureza 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. 33/2012.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2012. A 
Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre a 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2012, que institui no âmbito da Câmara 
Municipal a Medalha Carmen Ruette de Oliveira, tendo em vista a homenagem à prezada 
empresária itapirense, é de parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao nosso 
Município. É este o Parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
- Presidente. 14º) PARECER nº. 34/2012.- Ao Projeto de Lei nº 28/2012.  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 028/2012, de autoria do nobre Vereador Luis Hermínio 
Nicolai, que "Institui o "Dia Municipal do Ribeirão da Penha", a ser comemorado anualmente 
no dia 22 de março", 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 27 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. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0077/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sinésio Francisco da Silva. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. Cleber Borges; Luis Hermínio Nicolai DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0078/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Zeferino de Freitas. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0079/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Higino Martins. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Camillo Cezaretto. Autoria. Luis Hermínio Nicolai, Luis Henrique Ferrarini e Cleber Borges 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0081/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angêla Bressaglia. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Joaquim Topan. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0083/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Benedita de Paula Avelino. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 



Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0084/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Antonia Godoy da Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0085/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Henriqueta Marin Pierozzi. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0086/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Balbieri. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Gilberto Pereira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0088/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jaime Pacheco. Autoria. 
Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Nelson Correia. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0090/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Cleusa Azarias. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0091/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Willian Ferreira. Autoria. Antonio Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0092/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Flávio Belli. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
31º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0093/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilze 
Pucci Gonçalves. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 32º) Requerimento nº. 0070/2012.- Oficiar 
o Deputado Federal Guilherme Mussi solicitando que realize gestão para que Itapira seja 
contemplada com o serviço de 'Motolância' do SAMU. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 
0071/2012.- Congratulação com os profissionais da área da Saúde, em nome do chefe de 
transportes Arnaldo Consorti, que prestam serviços com as ambulâncias de nossa cidade 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Requerimento nº. 0072/2012.- Congratulação com a atleta Sara Maniezzo 
Moysés pela conquista do Vice-Campeonato da etapa nacional da Copa Big Biker. Autoria. 
Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
35º) Requerimento nº. 0073/2012.- Congratulação com o servidor do setor de postura e 
fiscalização Carlos Humberto Longo pelos seus 30 anos de atuação na área. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Requerimento nº. 0074/2012.- Moção de Apelo ao Secretário de Segurança Pública de 
São Paulo, Dr. Antônio Ferreira Pinto, visando agilidade e empenho das investigações para o 
esclarecimento do crime de homicídio ocorrido no Guarujá contra o militante do PPL Ricardo 
Joaquim Augusto de Oliveira. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 0075/2012.- Requer, nos termos 
e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, informações que especifica sobre a Lei Municipal que criou o 
programa PSF. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João da Silva 
Borges Ferrarini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Requerimento nº. 0076/2012.- Voto de 
Congratulação com a Sra. Maria Conceição Cavalaro, pelo transcurso de seu 85º aniversário 
de nascimento celebrado em 15 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 0077/2012.- 
Voto de Congratulação com o Sr. Mario Colferai, pelo transcurso de seu 70º aniversário de 
nascimento celebrado em 17 de março. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Requerimento nº. 0078/2012.- 
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 as ambulâncias do município estão sem equipamentos de 
O2 (Oxigênio). Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos 
Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00131/2012.- Sugere recuperação e 
manutenção dos balanços existentes no Parque Juca Mulato. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 
00132/2012.- Sugere recuperação do sistema de iluminação na Praça Antônio Raimundo 
Batista, no bairro dos Prados, substituindo-se as lâmpadas queimadas. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) 
Indicação nº. 00133/2012.- Sugere recuperação do sistema de iluminação na travessa da Rua 
São Jorge, bairro dos Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00134/2012.- Sugere implantação 
de posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 horas, no bairro Istor Luppi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. 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 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00135/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 



para que determine ao departamento competente realizar limpeza dos bueiros existentes na 
rua José Marella, no bairro Nosso Teto, em frente a unidade do Cras. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação 
nº. 00136/2012.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Alcides 
Lovatto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 00137/2012.- Sugere denominar via, 
logradouro público ou estabelecimento de ensino de nossa cidade de Professora Maria de 
Lourdes Bárrios. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00138/2012.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos e recuperação do piso asfáltico na Rua Santo Malandrin, no Flávio 
Zacchi. 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 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00139/2012.- Sugere melhorias na 
estrada do bairro da Ponte Nova pois a ponte que está asfaltada no local está cheia de buracos. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da 
presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 50º) Indicação nº. 00140/2012.- Sugere estudos no sentido de incluir o município 
de Itapira no programa 'Prouca' (Programa um Computador por Aluno) por meio de um 
convênio com o Governo Federal. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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: 51º) Ofício SNJ nº 204/2012. Ref. Requerimento nº 
040/2012.- Conforme cediço, o vereador Cleber Borges requereu informações concernentes a 
execução da Lei Municipal nº 4.598/2010, a qual permite a instalação de placas publicitárias 
em campos e ginásios da cidade. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Ofício SNJ nº 
205/2012. Ref. Requerimento nº 42/2012.- Conforme cediço, a vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos requereu informações concernentes ao repasse de valores à APAE. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Ofício SNJ nº 206/2012. Ref. Requerimento nº 
47/2012.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori requereu informações 
concernentes a instalação de unidade do CRAS junto ao bairro Eleutério. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 54º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000755/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 
FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III COMP 09/2011 MUNICIPAL UF 
SP, no valor de R$ 18.739,26. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 000096/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 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I 
COMP 09/2011 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 12.892,73. DESPACHO: CIENTE . 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 56º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000589/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 INCENTIVO NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST COMP 01/2012 
MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 25.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
57º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001197/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 CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS COMP 02/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 
de R$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 58º) Caixa Econômica Federal: 
Notificação de crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 09/03/2012, no valor de R$ 
28.830,75, destinados ao município de Itapira, na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 
0301391-94, que tem por objeto "Sinalização Turística para orientação de acesso aos locais de 
interesse turístico." DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Associação dos Escrivães 
de Polícia do Estado de São Paulo: Solicitação de esforços junto a Assembleia Legislativa 
do estado de São Paulo bem como junto ao Governo do estado de São Paulo, no sentido de 
apoiar o efetivo cumprimento do art. 26, da Lei Complementar Estadual nº 1.151/2011, ou 
seja, a efetiva instalação da comissão criada para avaliar a valorização das carreiras de 
Escrivão e Investigar de Polícia, de forma a adequar o padrão remuneratório em face à 
exigência de nível superior instituída pela Lei Complementar nº 1067/2008. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 60º) Deputado Beto Trícoli: Cópia fiel do Requerimento nº 
390/2012, que congratula os municípios de Regente Feijó, Bilac, Bocaína, Lindoia, Santo 
Antonio do Jardim, Sorocaba, Tupã, Paulínia, Itapira, Batatais, Narandiba e Pontalinda, pelo 
Prêmio de Municípios que mais se destacaram no Pacto das Águas de São Paulo. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) Divisão de Proteção ao Consumidor; 
PROCON: Convite para a Palestra sobre o tema "CDC - Código de Defesa do Consumidor - 
Direitos Básicos", a realizar-se-á no dia 16/05/2012, com início às 19:00 horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Itapira, cujo convite é extensivo a todos os vereadores 
e servidores desta E. Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 62º) AIPA; 
Associação Itapirense de Preparo do Adolescente: Comunicado sobre a nova Diretoria 
empossada que irá presidir a entidade no Biênio 2012/2014. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 63º) CMDCA; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
Convite para a realização do Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares do município 
de Itapira, a realizar-se-á no dia 01/04/2012, nas dependências do centro de Valorização do 
Trabalho - CVT, situado à Rua Vitório Coppos, Bairro São Benedito, das 8:00 às 17:00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 64º) Frente Parlamentar das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos: Convite aos vereadores para integrarem o movimento e contribuir 
na coleta de assinaturas, participando ativamente na mobilização para garantir o preceito 
constitucional de que a "A Saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo mediante 



políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação." DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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, pela 
ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria 
que a pauta fosse invertida para que o requerimento de nº 75 de minha autoria fosse discutido 
e votado antes dos projetos.” Tendo em vista o requerimento verbal elaborado pelo Vereador 
Sr. Cleber João da Silva Borges e aprovado por unanimidade pelo colendo plenário, esta 
presidência adota a inversão da pauta. 1º) Em única discussão o Requerimento nº 
0075/2012.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, informações que especifica 
sobre a Lei Municipal que criou o programa PSF. Autoria: Cleber Borges. A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. Faço 
esse requerimento, senhores, e peço ajuda de todos uma vez que já é de conhecimento da 
administração que os agentes de Saúde vêm lutando há muito tempo por um reconhecimento. 
Hoje com certeza, devido a luta de vocês, além da luta do Sindicato e dos vereadores, todos 
são funcionários públicos. No passado vocês eram terceirizados por uma empresa chamada 
Casmoçu. Devido a luta de vocês, atualmente todos são reconhecidos como funcionários 
públicos estatutários. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Realmente no mês de 
Novembro do ano passado, quando estávamos realizando a campanha de cadastramento dos 
possíveis doadores de medula óssea, vocês, verdadeiramente, levaram até as residências das 
pessoas todo o esclarecimento da campanha, onde resultou em um grande sucesso. O Hospital 
do Câncer acreditava que a estimativa era de 1.000 cadastros, sendo que alcançamos a faixa 
de 3.500 cadastros em nossa cidade. Parabéns a todo pessoal da área da Saúde, principalmente 
a vocês que levam os programas do município até as residências das pessoas. Acredito que 
devemos reconhecer e disponibilizar o devido apoio a vocês. Outro reconhecimento que vocês 
vem lutando para ser alcançado seria em relação a questão de insalubridade. Não é o 
momento para discutirmos sobre essa situação, mas gostaria de dizer que todos podem contar 
com o nosso apoio. Acredito que ajudaremos vocês para alcançarem essa conquista. Com 
certeza vocês tratam de pessoas com doenças infectocontagiosas. O trabalho de vocês é 
insalubre, sendo que merecem esse reconhecimento. Há algum tempo, senhores, venho 
possuindo contato com algumas agentes de Saúde. Existe o programa Saúde da Família. Em 
relação a verba do programa, gostaria de dizer que fiz um requerimento direcionado a 
administração solicitando o valor para não vir aqui e dizer qualquer coisa. Recebi a 
informação da administração de que essa verba é repassada pelo Ministério da Saúde. No ano 
passado a verba estava em R$ 67.000,00 por mês, totalizando em um montante anual de R$ 
786.000,00. Atualmente se procurarmos na internet ou em qualquer outro local em relação ao 
programa, automaticamente constataremos que está totalmente elencado o agente comunitário 
de Saúde. Então, é difícil você dizer nos dias de hoje que o agente não recebe a verba do 
programa Saúde da Família. O que acontece é o seguinte: O município recebe essa verba, 
onde o mesmo deve legislar a fim de realizar a distribuição dos valores. Procurando a 
legislação, gostaria de dizer que encontrei a lei 3.771 do ano de 2005. Na época vocês não 
eram estatutárias. Acredito que por esse motivo vocês não foram inclusos nessa lei. A partir 
do ano 2010, onde vocês se tornaram estatutários, a administração deveria ter o cuidado de 
incluí-lo como contemplados do programa Saúde da Família. Vocês, os médicos, enfermeiros 



e auxiliares são do programa Saúde da Família. Então, o meu requerimento seria no sentido de 
que a administração reveja essa legislação. Gostaria de elaborar um projeto para trabalharmos 
em relação a essa situação, mas infelizmente a Lei Orgânica não permite que o vereador faça 
gestão no sentido de pessoal e modificação da legislação. Então, meu requerimento seria no 
sentido de que o Poder Executivo faça a gestão, no caso o pessoal da Secretaria da Saúde, a 
fim de incluir na referida legislação o agente de saúde, o auxiliar de limpeza, o dentista e o 
auxiliar de consultório dentário, pois são pessoas que trabalham no PSF diuturnamente, sendo 
que essa verba não está sendo repassada de forma igualitária. Peço o voto dos senhores para 
que o governo faça a gestão o mais rápido possível porque essa verba precisa ser repassada 
para vocês. Acredito que o momento é oportuno, sendo que o Sindicato está presente. 
Acredito que o momento é oportuno para que sejam incluídos os agentes de saúde, o dentista, 
o auxiliar de limpeza e o auxiliar de consultório. Um anúncio do Ministério da Saúde 
informou que haverá um reajuste de 16,3% para os agentes comunitários. Acredito que essa 
verba ainda não veio, mas o Ministério da Saúde já anunciou que haverá esse aumento. 
Também peço nesse requerimento que o gestor público reavalie e repasse esses valores a 
vocês. A lei diz claramente que o piso deverá ser aumentado. No caso seria o PAB (Piso de 
Atenção Básica). O valor passaria de R$ 750,00 para 871,00. O requerimento solicita a 
revisão desse repasse, pois essa verba, com certeza, foi aumentada. A administração deve 
rever essa situação e disponibilizar esse aumento aos agentes de Saúde, além de incluí-los 
nessa legislação municipal. Eles fazem parte do PSF. Então, o meu requerimento seria para 
que isso seja concretizado, ou seja, para que vocês recebam o aumento do incentivo vindo do 
Governo Federal e que vocês passem a participar dessa distribuição. Caberia o vereador fazer 
essa distribuição? Não, pois a Lei Orgânica não permite essa situação. Vocês me desculpem, 
mas o que pudermos fazer e trazer o tema a debate, será feito... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Antonio Orcini: Algumas agentes de saúde estiveram em minha residência. Estive 
conversando com o prefeito sobre esse assunto. O prefeito, pelo o que entendi, repassou esse 
assunto para a secretaria. O que está faltando, falando a verdade, seria um pouco de vontade 
política. É somente isso. Esse dinheiro, pelo que entendemos, é direito. Ele deve ser dividido. 
Algumas pessoas recebem e outros não querem repassar. Cabe a esta Casa fazer pressão e 
começar a mostrar. Falei e vou falar que todo secretário da Prefeitura deveria ser agente 
político. Deve haver os técnicos? Sim. Por que o Ministério é político? Há poucos dias deram 
risada porque nomearam uma pessoa para ser ministro da pesca, sendo que a mesma não sabia 
o que era minhoca. É político. Isso que deve ser feito em todos os setores da Prefeitura. Esse 
político atenderia os anseios dessas pessoas trabalhadoras. Cabe aos dez vereadores fazer uma 
pressão a fim de que revejam essa situação... Continuando o orador: Agradeço a 
manifestação do vereador. Peço o voto dos senhores. Acredito que devemos defender essa 
classe. Vi de perto o trabalho de vocês. Mais uma vez gostaria de parabenizar todo o pessoal 
da Saúde. Atualmente a Saúde de Itapira é considerada uma excelência. Já cheguei a discutir 
com muitas pessoas não somente pela gestão, mas principalmente pelo trabalho que vocês 
desempenham. Nada mais justo o reconhecimento. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Mais uma vez boa noite a todos. Acredito que devemos fazer um retrocesso e lembrar a 
César o que é de César. Participei disso juntamente com a Cristina. Na época era líder do 
prefeito. O Sindicato obteve um papel fundamental para que vocês passassem ao quadro do 
município. Acabamos com a malfadada Casmoçu, sendo que houve aquele concurso 
direcionado a vocês. Então, o combinado foi que vocês entrariam para o quadro. O que virou? 
Virou o primo pobre da história. É verdade. Por que esse dinheiro não é repassado? Porque os 
médicos, enfermeiros e o pessoal do PSF não deixam. É mentira ou verdade? Vamos dizer o 



que é certo. Não adianta dizer que é uma questão política. Não é. Ninguém quer repartir o 
bolo. A verdade é essa. Devemos fazer gestões? Sim, mas também devemos subir a esta 
tribuna e falar que vocês viraram o primo pobre da história. É aquela história da festa, ou seja, 
todos partem o bolo, sendo que quando chega o momento das agentes dizem que o bolo 
acabou. Essa é a verdade, ou seja, não chamam todos a mesa a fim de partir esse bolo. 
Devemos fazer com que vocês também comam desse bolo. O dinheiro do PSF é repartido. 
Caso sobre alguma coisa, automaticamente é repartido entre eles. É simples. Também é 
simples o Sindicato tentar entrar como substituto processual de vocês e cobrar insalubridade. 
É o famoso entrar e ganhar. É fácil. Quando vocês se organizam, vocês conseguem. Quem é 
trabalhador sabe. Nada cai do céu. Sozinhos somos fracos. Acredito que juntos podemos 
muitas coisas. Podemos mais do que imaginamos. Quando vocês se organizaram e se uniram, 
acabaram conquistando, sendo que o Sindicato possuiu um papel preponderante. Quem não 
está hoje e estava no passado é pelo fato de que não passou no concurso. Foi um concurso 
feito a vocês. Entendíamos que não era justo que fossem em igualdade com outras pessoas. 
Além de aprovar o requerimento do vereador Cleber também me disponho a fazer parte de 
uma comissão para fazermos essa gestão. Por outro lado o gestor fica entre a cruz e a caldeira. 
Vou explicar o porquê. Acredito que já deve estar faltando médicos no Hospital porque não se 
consegue contratar. Os médicos querem ficar nas capitais. Caso tirarmos algum benefício do 
médico, acredito que irão embora. Então, devemos sentar com todos e mostrar a importância 
do trabalho de vocês. Se vocês não mostrarem a importância que possuem, acredito que 
ninguém reconhecerá essa situação. Sem vocês a coisa não anda. Quem gasta a sola do sapato 
são vocês. Proponho a vocês para que formem uma comissão eleita democraticamente por 
vocês e convide os demais vereadores. Proponho-me a participar e formar uma comissão 
juntamente com o Sindicato. O Sindicato é a entidade legítima que representa vocês. Desse 
modo, acredito que podemos sentar junto ao prefeito e os médicos. Vamos discutir e crescer 
nessa discussão para que a coisa fique boa para todos. Não será fácil, mas caso não iniciarmos 
esse processo, acredito que vocês não receberão nada. Vocês continuarão indo para a festa 
para ficar sem o bolo. Vocês possuem argumentos para negociar a insalubridade. Vocês 
possuem fatores para negociar a situação. Vamos mostrar para todos que fazem parte do PSF 
o quão é importante o trabalho de vocês. Seria o primeiro passo. Vou votar a favor. Acredito 
que ninguém será contra. Estou sempre nesta Casa e todos sabem onde fica localizado o meu 
escritório. Vocês devem pensar que virá outro prefeito. Vamos tentar o diálogo com o atual 
prefeito. Até o cara tomar pé da situação, acredito que a morosidade será maior. Tudo isso 
aconteceu em 2009. Estamos em 2012 e já faz três anos. O encaminhamento seria esse. 
Obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, 
internautas, amigas de trabalho. Concordo com as palavras da vereadora Sônia em gênero, 
grau e número, mas com algumas exceções. É lógico que o Sindicato deve tomar 
conhecimento a fim de resolver o problema mais rápido possível. Elas estão reclamando há 
muito tempo e possuem todo direito de trazer em debate essa discussão. Todos trabalham e 
possuem o mesmo direito. Possuímos o problema relacionado com a recepção e as agentes, 
além da escassez de médicos e enfermeiros. Possuímos várias equipes incompletas nos Postos 
de Saúde de nossa cidade. Precisamos melhorar a parte de recursos humanos. Entendemos os 
problemas da administração. O problema não seria somente no sentido da divisão desse bolo. 
É um bolo pequeno demais para ser dividido. É lógico que todos merecem, mas acredito que 
uma comissão deveria ser constituída a fim de unir forças para trabalhar em prol da área da 
Saúde. Também gostaria de participar dessa comissão juntamente com outros vereadores. É 
uma área muito importante como outras áreas de nossa cidade. Devemos trabalhar em prol da 



equipe do PSF... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Caso seja do 
modo que a vereadora disse, acredito que o senhor não poderá participar dessa comissão, pois 
vocês comem o bolo antes de chegar a vez deles... Continuando o orador: Inclusive, não 
somos responsáveis pela divisão e confecção do bolo. Devemos trabalhar para que todos 
tenham participação nesse bolo. Os recursos repassados à Saúde são cada vez menores. São 
cortadas verbas da Saúde. É vergonhoso o que o governo federal faz com a Saúde em nosso 
país. A cada ano que se passa muitas verbas são cortadas da Saúde. Por esse motivo que o 
bolo está diminuindo com o passar dos tempos. Não seria um bolo e sim uma torta. Esse bolo 
não tem cobertura. Infelizmente o governo federal desvia a verba para outros setores. As 
pessoas realmente trabalham e dão a cara para bater, mas não são recompensadas no momento 
da divisão do bolo. Será muito difícil resolvermos essa situação caso não nos unirmos a fim 
de resolver o problema dos funcionários da Saúde. Precisamos resolver essa situação com 
toque de caixa. Existem muitas pessoas insatisfeitas no setor da Saúde que possuem razão. O 
problema não seria culpa do médico ou enfermeiro. Talvez não seja culpa do gestor. Devemos 
sentar para discutir e resolver os problemas sem a indicação de algum culpado. São vários 
culpados. Contem comigo. O Sindicato também deve agendar uma reunião em relação a 
formação dessa comissão. Há mais uma coisa que gostaria que fosse acrescentada. Gostaria 
que o problema relacionado a gratificação do adicional também fosse discutida. O médico e o 
enfermeiro recebem sobre o salário base. O PSF vem com uma gratificação. Gostaria que esse 
problema também fosse incluído nessa discussão... Manoel de Alvário Marques Filho: Caso 
começarmos a sair do assunto, acredito que automaticamente entraremos na discussão em 
relação ao pessoal do Hospital. Gostaria que você se ativesse, pois, caso contrário, acredito 
que passaremos a noite discutindo em relação a esse assunto. O projeto é muito mais 
complexo do que vocês falaram até agora. Não vou entrar nessa discussão. Por favor... 
Continuando o orador: Com a formação dessa comissão, acredito que poderíamos discutir 
sobre esses problemas. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite a todos novamente. Mais uma vez as agentes 
vêm a esta Casa a fim de buscarem seus direitos. Como foi dito pelos vereadores que me 
antecederam a palavra, acredito que a união resultará na conquista de seus direitos. Vocês 
devem procurar os seus direitos, pois constatamos no portal da Saúde que o retroativo das 
agentes comunitárias seria em janeiro deste ano. O valor do incentivo passaria de R$ 750,00 
para R$ 871,00. Posso falar desse assunto, pois fiquei 11 meses em uma Unidade Básica de 
Saúde. Nessa unidade somente havia uma agente de saúde, onde a mesma tinha que se 
desdobrar para atender a área rural, assim como também o bairro. Sei o quanto é difícil e 
importante o trabalho de vocês junto a população e a unidade de saúde. Vocês se deslocam até 
as residências a fim de visitar os doentes, além de trazer informações. Esse trabalho é muito 
grandioso, pois muitas pessoas se encontram abandonadas. É muito valoroso o trabalho de 
vocês. Acredito que devemos lutar porque essa lei existe. Por que em nossa cidade deve ser 
diferente? Vamos trabalhar e conversar. Devemos buscar o direito das agentes. Quem trabalha 
deve receber. Nada mais justa essa situação. Cabe ressaltar que as agentes trabalham em 
número reduzido. Atualmente elas totalizam em cerca de 47 agentes em nossa cidade, onde 
muitas vezes também acabam atendendo as pessoas que residem na zona rural. É muito 
louvável a vinda de vocês a esta Casa de Leis a fim de procurar seus direitos. O vereador é o 
representante do povo. Acredito que o apoio é unânime. Sabemos que são pessoas dedicadas 
diante do serviço público. Contem conosco. Com certeza vocês alcançarão seus direitos. 
Estamos nesta Casa como legisladores. Obrigado pela atenção e 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, internautas, boa noite. Também 



gostaria de parabenizar o vereador Cleber Borges pela iniciativa. É importante que esta Casa 
de Leis discuta assuntos importantes como esse. Então, vejo essas abnegadas funcionárias que 
enfrentam o sol e a chuva. Se existe essa lei, acredito que devemos lutar para que esse 
benefício seja concretizado. Também gostaria de me incluir na formação dessa comissão. 
Coloco meus trabalhos a disposição de todas vocês. Fico feliz de ver vocês presentes nesta 
Casa, principalmente a Andreia, pessoa esta que estudou comigo em tempos passados. 
Contem com o nosso apoio. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 075/2012. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0028/2012.- Institui o "Dia 
Municipal do Ribeirão da Penha, a ser comemorado anualmente no dia 22 de março. Autoria: 
Luis Hermínio Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 028/2012. 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 
028/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
3º) Em única discussão o Requerimento nº 0078/2012.- 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 as ambulâncias do município estão sem equipamentos de O2 (Oxigênio). Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 078/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em 
única discussão a Indicação nº 0041/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de um 
bicicletário no centro da cidade. Autoria: Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
041/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 0075/2012.- 
Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria: Cleber Borges. 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa 
noite a todos novamente. Gostaria de ser breve. Foi votada a indicação que se refere a 
construção de um bicicletário. Gostaria de agradecer e pedir novamente o voto dos senhores 
para a construção do eixo de circulação em nosso município. A questão é bem mais complexa 
do que podemos imaginar. Algumas pessoas pensam que o Cleber Borges pegou mania de 
bicicletário. Realmente estou com mania de bicicletário e quero que Itapira seja uma cidade 
modelo em relação ao transporte alternativo. A bicicleta proporciona muito mais do que os 
senhores imaginam. Ela proporciona uma atividade saudável de lazer, além de melhorar a 
saúde da população e a fluidez do trânsito, dentre vários outros fatores positivos. É um meio 
de transporte eficiente, barato e seguro. Cabe ressaltar que o poder público deve proporcionar 
essa situação, ou seja, deve disponibilizar condições de segurança para que a pessoa possa 
utilizar a bicicleta. Países de primeiro investem em transporte alternativo. As montadoras de 



primeiro mundo estão correndo até os países de terceiro mundo. Por que isso está 
acontecendo? Porque não existe mais espaço. O transporte alternativo é a solução. Existem 
várias cidades que são modelo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, proporciona 
bicicletas para o transporte alternativo. Não precisamos chegar a esse ponto porque acredito 
que não seria o nosso caso, mas a construção de um bicicletário no centro de nossa cidade 
seria viável. Não é caro. No ano passado fiz a indicação, mas não fui atendido. Para fazer uma 
ciclovia não é fácil. O dinheiro não é suficiente. O devemos fazer? Devemos correr atrás dos 
convênios. Estive essa semana na engenharia. Gostaria de parabenizar os funcionários daquele 
setor, pois são competentes e atentos aos convênios. Todos os convênios que são 
disponibilizados no site são constatados e inclusos em projetos. O que falta, em minha 
opinião, é relação política para que essas verbas sejam concretizadas. A vereadora sempre fala 
em relação ao trânsito e que seria contra a construção de lombadas. Concordo com a senhora 
hoje. Por quê? Como solicitar uma verba de milhões caso não possuirmos um projeto 
desenvolvido? Itapira precisa contratar uma empresa e trazer um engenheiro de trânsito a fim 
de elaborar um levantamento do que realmente se necessita. Acredito que existe a 
possibilidade da construção de eixo de circulação em volta de nossa cidade. Então, para que a 
Secretaria de Planejamento tenha subsídios para solicitar verbas nesse sentido, acredito que 
deve haver a contratação de uma empresa. Desse modo, teremos subsídios para trabalharmos 
nesse sentido. Vou continuar batendo na tecla da construção do bicicletário e dos eixos de 
circulação. Infelizmente essa situação não foi prevista em nosso orçamento. Fica a indicação e 
agradeço o voto dos senhores. Acredito que devemos trazer o tema a debate. Existe um 
movimento em nossa cidade. O pessoal está trabalhando em relação a essa situação. É 
extremamente saudável e fundamental a mobilização das pessoas. A ideia da senhora é 
excelente. Peço ao líder do prefeito, se for o caso, para levar essa ideia até o departamento 
competente. Procure desenvolver esse projeto o mais rápido possível para adquirirmos 
subsídios a fim de trabalhar nesse sentido. Obrigado. Conto com o voto dos senhores.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 075/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Março de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação 
nº 00134/2012.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 
horas, no bairro Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Março de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
7º) Em única discussão a Indicação nº 00138/2012.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos e recuperação do piso asfáltico na Rua Santo Malandrin, no Flávio Zacchi. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 


