
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 de abril 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. Tendo em vista o Requerimento 
protocolado nesta Casa de Leis por Heloisa Bueno de Moraes, juntamente com as assinaturas 
necessárias nos termos do Regimento Interno, esta presidência defere o uso da palavra na 
tribuna livre. A seguir, faz uso da palavra a Sra. HELOISA BUENO DE MORAES:  “Boa 
noite a todos. Hoje estamos nesta tribuna livre, espaço democrático de manifestação dos 
grupos organizados, para debater a lógica antipopular que o aumento salarial dos entes 
políticos projeta sobre as relações de representação orgânica em nosso sistema político. 
Deixamos claro, desde já, que o problema não está na índole ou caráter dos vereadores. Em 
momento algum manifestamos tal forma de compreender as relações políticas. Entendemos 
que a determinação última deve explicar tal momento está na própria compreensão da questão 
representativa. A vida moderna entende a política sob a ótica da representação. Tal ideia se 
apresenta através de uma relação orgânica, ou seja, existe algum vínculo de pertencimento 
entre o representante e o representado. Quanto maior esse vínculo, maiores as possibilidades 
para que as demandas dos representados, o povo em geral, sejam efetivadas pelos 
representantes. Essa perspectiva orgânica é uma garantia mínima para uma efetiva democracia 
dos poderes políticos do Estado. Assim, nossa discordância quanto ao aumento pode ser 
explicada a partir de algumas dimensões que trazemos ao debate. Não somos donos da 
verdade. Apenas queremos que os vereadores, classe política, problematizem o que estamos 
apresentando aqui. Em primeiro lugar nem toda questão legal é indubitavelmente justa e 
moral. Já conseguimos entender que os aumentos são legais com base na lei. Todavia, não se 
está debatendo com o devido cuidado um problema ético de grande complexidade. É justo, é 
moral que um representante do povo esteja tão distante desse mesmo povo no quesito salarial? 
A média salarial em Itapira é de apenas R$ 1.200,00. Certamente, pela própria lógica de uma 
média, sabe-se de que temos muitas pessoas que recebem bem menos do que isso e outras que 
recebem mais. Na ótica representacional cria-se um fosso entre representante, vereadora, 
agente público, e representado, o povo. Isso se expressa negativamente na apatia política que 
o povo explicita nessas horas, pois tal aumento reitera a ideia de que o político só pensa em 
seu próprio interesse. Esse fato afasta ainda mais o cidadão da política de Estado e amplia a 
incredulidade da instituição política. Sob tal análise a decisão de aumento dos vencimentos é 
perversa. Se isso não está em pauta na lógica dos vereadores diante da aprovação do projeto 
de aumento cabe a sua imediata reversão e cancelamento sob o peso de termos de aceitar a 
ideia de que o representante realmente deseja que o povo replique e amplifique a questão da 
apatia, ficando assim, indiferente aquilo que a política é. Se confirmar, somente podemos 
lamentar e atribuir esse procedimento a uma visão política elitista e conservadora que 
pretende manipular e amordaçar o povo. Esperamos uma reação diferente. Em segundo lugar, 
a forma como o processo político foi conduzido denota um problema na questão democrática. 
Gostaríamos que os vereadores trabalhassem para que todos trabalhadores tivessem condição 
de definir, autonomamente, seus índices de aumento salarial. Diferentemente disso, os 
trabalhadores sofrem as duras penas para conseguir seus aumentos salariais enquanto os 



vereadores e agentes políticos do município decidem sobre seus próprios salários. 
Discordamos da forma como foi realizado o aumento que sabemos ser uma lei maior, mas que 
não impediria que tal processo fosse desenvolvido de forma mais transparente com discussão 
ampla e democrática, pois é do interesse de todos da população. A manifestação de repúdio 
demonstra que a população não se recusaria a manifestação sobre tal assunto. De outro lado, 
deve ficar claro que isso não é assunto restrito e exclusivo do Legislativo como querem fazer 
crer algumas opiniões. Trata-se de assunto de primeira ordem dos munícipes. Portanto, não 
deve ser e não pode ser considerado um assunto restrito de um grupo específico e de um poder 
específico como se a autonomia dos poderes fosse uma autorização para se fazer o que bem se 
entende sem qualquer tipo de questionamento de sua própria prática. Quanto mais enxuto o 
orçamento da Câmara, mais recursos para a Saúde, Educação, Trabalho, Lazer e Cultura dos 
munícipes. Nesse sentido não podemos concordar que houve uma dinâmica democrática na 
discussão de tal assunto. Faltando a participação a decisão não pode ser considerada, 
efetivamente, democrática e exige uma revogação imediata para não flertar com posturas 
autoritárias. Nesse particular não nos cabe reprovar a atitude de um ou outro vereador, mas de 
todos que aprovaram tal aumento, pois todos são responsáveis e devem repensar a atitude de 
que tiveram. E mais. Democracia representativa é incentivar a participação para que a 
população realmente se sinta coparticipante na administração de ordem pública, tendo em 
vista que o salário do entes políticos também são coisas públicas. Nesse sentido nos 
deparamos com a própria lógica da existência de um poder Legislativo, pois nos defrontamos 
com o significado do exercício da função legislativa. Não configura especificidade da função 
do vereador ajudar um cidadão em seus interesses pessoais em suas horas de angústia 
financeira ou agilizar um processo junto a um órgão da Prefeitura, pois isso não é legislar, 
mas é criar e manter dependência e revitalizar a ordem do privilégio que foi exatamente 
substituída pela dinâmica da cidadania. Nossa Constituição de 1988 foi devidamente 
caracterizada por constituição cidadã, pois consagrou o trabalho do agente político sob a ótica 
de elaborar leis que garantissem a cidadania para todos e todas. Este é o autêntico trabalho do 
vereador. A elaboração de leis que efetivam a cidadania e os direitos civis, políticos e sociais 
em nossa cidade. Enfatizamos que o mandato parlamentar não pode ser concebido sob a ótica 
de efetivar retorno financeiro para os seus titulares, para ajudar certo munícipe ou mesmo de 
captar recursos para o município. Infelizmente muitos parlamentares insistem na ótica de que 
sua produtividade como agente político deve ser mantida pela quantidade de verba que 
conseguem captar para os cofres da administração que legitimaria seu salário elevado. O 
vereador é um artesão da cidadania, um criador de possibilidades para que a coletividade dos 
munícipes possa viver dignamente sem dependências econômicas e políticas. Assim não faz 
sentido argumentar que o aumento de salário é justo pelo retorno financeiro que o vereador 
proporciona, pois esta também não é sua função. É bom lembrar, apesar de esse não ser o 
nosso assunto principal, que as tais emendas parlamentares são uma deturpação da lógica 
democrática. Por fim, a função parlamentar deve ser exercida em sintonia com a população, 
especialmente construindo leis que atendam os interesses das massas exploradas, dos 
trabalhadores e da população mais carente. Esta medida, o aumento salarial dos vereadores, 
vai frontalmente contra os interesses da população. Não trás nada de positivo para a melhoria 
de vida da imensa maioria dos munícipes. Soa como descaso total em relação a população que 
luta diariamente para fazer frente aos seus compromissos financeiros, sobrecarregados de 
contas, taxas e impostos. Quando espera que tais recursos possam ser destinados a algum 
benefício de cidadania, assiste, escandalizado, a contribuição que se socializou através de 
impostos seja usada para um aumento imoral dos vereadores de sua cidade. Como não ficar 
indignado com esse ato de desrespeito contra a sua vida? A ciência política liberal entende 



que o poder emana do povo. Sabemos que tal fórmula encontra-se desgastada, surrada, 
maltratada e quase despida de sentido por manobras nefastas realizadas por diversos escalões 
na política brasileira. Infelizmente constatamos inúmeros casos de corrupção, desvio e 
também uso inadvertido do dinheiro público, pois não há verba para a Saúde, mas se gasta até 
com presentes e festas suntuosas. Não é demais lembrar que alguns pensadores da ciência 
política chegaram a negar o valor da representação exatamente pelo seu prejuízo a ideia do 
poder que emana do povo. Nesse sentido não queremos apelar para a consciência dos 
vereadores. Queríamos que os edis levem a sério a ideia que acabamos de expor. O poder 
emana do povo. Não fiquem na desculpa de que esta ação é apenas um fato isolado de um 
agrupamento político. Desculpas apenas protelam uma discussão efetiva sobre o problema. O 
que a população, em seus diversos segmentos aqui presentes, está fazendo é política no pleno 
significado da sua palavra. Uma ação que o povo assume por ver querer seu poder realmente 
incorporado nas coisas do Estado. No caso, a Câmara Municipal de Itapira. Mais uma vez não 
apelamos no sentido moral de suas vidas. Queremos que a representação realmente funcione, 
ou seja, que nos seja dada a possibilidade de dizer que se os vereadores querem ser 
representantes e querem nos representar, que revoguem essa lei de aumento salarial e 
destinem projetos de lei que efetivamente promovam a cidadania e os direitos dos 
trabalhadores das classes mais exploradas. Estaremos dispostos a contribuir para que a 
democracia realmente prevalece em todas as decisões. Falo em nome da população 
organizada da cidade, trabalhadores que lutam por seus direitos, juventude que deseja dias 
melhores, homens e mulheres itapirenses que acreditam que uma sociedade igualitária é 
possível. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa escrita 
e falada, internautas, boa noite. Primeiramente quero dizer que esta Casa acha legítima esta 
manifestação. Na semana passada ouvimos algumas vezes alguém gritar que faltava liberdade 
na Casa. Gostaria de saber quem foi e se de alguma forma alguém não conseguiu entrar nesta 
Casa. Inclusive, esta Casa tem cedido o espaço a todos que querem usá-la nos finais de 
semana. Esta Casa sempre deixará a manifestação aberta para quem quiser. Gostaria de deixar 
claro o posicionamento desse vereador porque briguei muito para que houvesse essa 
democracia. Somente estão fazendo essa situação atualmente porque muitos do passado 
brigaram para chegar até essa situação. No passado não existia essa liberdade na cidade. 
Aliás, muitos não teriam a coragem de estar aqui naquele tempo. Isso é muito importante. A 
democracia e a cidade devem andar. Gostaria de dizer que não vim aqui para concordar ou 
discordar de vocês até mesmo porque a lei está aprovada e somente será alterada se a maioria 
assim o quiser. Caso contrário não haverá alteração. Gostaria de deixar claro a vocês que 
tenho visto cartazes de 27%, 29% e 30%. Tenho visto panfletos... Por favor, senhor 
presidente... Tenho visto panfletos de 27%, 48%... 48% comparado com 104% escrito pelo 
PP, que seria um partido político. Tenho visto que até o Toninho Bellini já está votando nesta 
Casa, assim como também a Cristina Gomes. Então, acho que a falta de informação muitas 
vezes leva as pessoas a cometerem erros. Temos o jornal Tribuna distribuindo o jornal 
gratuitamente hoje. Esperamos que na terça ou nos domingos as bancas disponibilizem jornais 
gratuitamente porque o povo não gastará. Já que é para ajudar o povo vamos, inclusive, pegar 
o Tribuna gratuitamente, pois hoje é gratuito. Algumas informações que saíram erradas... 
Devemos mostrar para que não haja formação de opinião baseada em erros. Colocaram que 
em Mogi Mirim um vereador ganha R$ 3.531,00, em Mogi Guaçu ganha R$ 6.192,00 e que 
em Itapira ganha R$ 4.953,00, sendo que foi para R$ 6.430,00. É verdade que lá o vereador 
ganha somente isso. Somente esqueceram de contar para vocês ou colocar que cada vereador 
em Mogi Mirim possui um assessor que ganha mais R$ 2.349,50 e nesta Casa nenhum 



vereador possui assessoria. Quem disponibiliza assessoria, quando pode, devido a falta de 
funcionário, são os próprios funcionários da Casa. Então, um vereador em Mogi Mirim ganha, 
na realidade hoje, R$ 5.881,10. Existe uma pequena diferença, ou seja, lá são 17 vereadores. 
Aqui somos em 10. O orçamento de Mogi Mirim, em relação ao gasto de vereadores, é 
atualmente de R$ 99.978,00 e, incluindo o aumento de R$ 6.410,00, resultará em um gasto de 
R$ 108.976,00. Esse é o gasto da Câmara de Mogi Mirim. Mogi Guaçu é da mesma forma. 
Falaram que ganhavam R$ 6.192,00, ou seja, hoje ganham mais do que o vereador de Itapira. 
Ainda possuem um assessor de vereador que ganha R$ 3.518,00 e um chefe de gabinete que 
ganha R$ 4.600,00. Então, um vereador em Mogi Guaçu ganha na realidade R$ 14.310,00. O 
presidente da Câmara daquela cidade ganha R$ 22.429,00. Isso até os dias de hoje porque eles 
também terão que definir essa mesma lei que definimos. Isso é uma imposição legal e não é 
porque gostamos. Falando em lei, acredito que para nós seria muito mais fácil que hoje fosse 
determinado o salário de vereador do município pelos deputados estaduais, onde os salários 
dos deputados estaduais seriam fixados pelos deputados federais. Para nós seria ótimo. 
Somente teríamos que fixar o salário do prefeito e do vice. Alguns jornais, maldosamente, 
utilizaram que subimos o nosso próprio salário quando na verdade estamos subindo para a 
próxima legislatura. Falando em índices, sendo que a cidade de Itapira possui 10 vereadores, o 
nosso gasto atualmente é de R$ 49.530,00. Já é cerca de R$ 99.000,00 em Mogi Mirim e vai 
para R$ 108.000,00. O nosso vai para R$ 64.000,00, pois aqui continuará 10 vereadores. Em 
Mogi Guaçu o gasto atual é de R$ 165.000,00 por mês. A diferença da quantidade de 
vereadores em Itapira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu... Mogi Guaçu é um pouco maior, mas não 
chega a ser o dobro de Itapira. Mogi Mirim é em torno de 15 mil a mais. Então, não estou 
falando em nome de vereador e sim em nome do vereador Manoel Marques. O deputado 
aproveitou o trabalho de vocês e foi na rádio dizer que aumentamos. O deputado era 
presidente da Assembleia na virada do mandato passado e se reelegeu nesta. O salário dos 
deputados estaduais, onde se aplica a mesma lei, era de R$ 12.382,00 e foi para R$ 20.042,00. 
Houve um aumento de 61%. O nosso aumento na realidade não seria os 27% que está aí. É 
29.82%. É R$ 4.953,00 para 6.430,00. Então, essa é a realidade. O salário mínimo que todos 
estão falando que a média é de R$ 1.200,00 em nossa cidade, gostaria de dizer que de 2009 
até os dias de hoje, usando os mesmos índices, foi de R$ 34.63%. Inclusive, aumentamos 
menos que o salário mínimo. Na realidade fizemos exatamente o que falamos. Recompomos o 
salário do vereador baseado nos índices do aumento que foi dado aos servidores desta Casa. 
Houve uma incorreção foi quando se falou em servidor público municipal. Executivo é 
Executivo, Legislativo é Legislativo e Judiciário é Judiciário. Então, essas informações 
precisavam ser prestadas. Ouvi claramente algumas palavras que a média de salário em nossa 
cidade é de R$ 1.200,00. Tenho, graças a Deus, uma empregada em minha casa. A grande 
maioria deve ter também alguém que faz uma faxina... Pedi respeito. Respeitei vocês e ouvi. 
Gostaria de ser respeitado. Não tem problema. Somente quero saber se eles também vão ter 
esse aumento de 60 ou 50. Temos o vereador que faz para a próxima legislatura. Os sindicatos 
das categorias trabalham pelas suas categorias. O Sindicato Público Municipal trabalha para o 
Sindicato Público Municipal. Então, pessoal, infelizmente não dá para ficar comparando 
aumento de categoria porque cada um é um. Metalúrgica seria uma, papeleiros é outra, 
servidores públicos municipais é outra, governo federal é outra e assim sucessivamente. 
Então, não estou aqui para justificar o aumento. Estou mostrando para vocês que os índices 
que aplicamos estão dentro da normalidade dos aumentos que houve nesta Casa e dentro da 
normalidade da região. Gostaria de mostrar que esta Casa, por mais que estão dizendo, não 
gasta mais do que a região como fizeram crer os jornais. Muita gente acredita o que está nos 
jornais. É o direito de cada pessoa ler, aprender e entender, mas mostrar que estamos dentro 



da realidade da região. É um direito que cada um possui. Não estamos dizendo, em hipótese 
nenhuma, que vocês estão errados. É o direito de cada um, tanto que vocês estão 
manifestando e estão sendo recebidos nesta Casa dentro da melhor forma possível. Fiquem a 
vontade. Gostaria de colocar essas situações e dizer que os vereadores... Particularmente estou 
nesta Casa todos os dias atendendo a população. Atendo todos que me procuram nesta Casa. 
Caso alguém diga que não foi atendido por mim, acredito que essa pessoa não marcou horário 
ou simplesmente chegou no horário em que não estava. Quero dizer que, com 10 vereadores 
para atender 70 mil habitantes, esta Casa desenvolve um bom trabalho. Cabe a cada um de 
vocês analisarem o contrário. Se vocês acharem que não, acredito que será um direito de 
vocês. Vocês podem manifestar essa situação através do voto. A democracia é dessa forma. 
Não fomos nós que estabelecemos a legislação e a legislação da eleição. Todo mundo tem 
direito, a partir dos 16 anos, em tirar o título, votar e assim, dessa forma, tentar mudar o 
sistema. Nós temos uma visão do sistema. Em que pese cada um concordar ou não, acredito 
que queremos fazer o que é melhor. Achamos que fazemos o melhor. Pelo menos, este 
vereador, falando em meu nome, acredito que faço o melhor. A cada vez em que estiver 
disputando as eleições, acredito que devo ser julgado nas urnas. Sempre falo isso porque não 
vou lá fora prometer o que não cumpro e muito menos vou lá fora prometer algo fantasioso. 
Então, era isso que gostaria de dizer. Quero agradecer o respeito e atenção de vocês. Digo a 
vocês para ficarem a vontade. Outros vereadores irão falar. Peço, como presidente desta Casa, 
para que ouçam o que cada vereador tem a dizer. Infelizmente, Pedroso, não posso te dar a 
palavra porque a única forma de falar é através da inscrição. Acredito que a maioria sabe que 
é dessa forma que funciona a lei. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor presidente, senhores 
membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas. É muito bom 
ver esta Câmara cheia. Ouvi atentamente as belas palavras da Heloisa. Gostaria de discutir 
algumas coisas em relação ao que foi dito. O Manoel já fez uma explanação do que acontece 
na região. Cada um faz o seu juízo de valor, mas algumas coisas devem ficar claras para a 
população. Quando a gente fala em democracia representativa... Ela diz que os representados 
tem o direito de se enfronhar como vocês estão fazendo aqui de forma magnífica. É verdade, 
mas senti a falta de vocês quando o Munhoz vendeu o SAAE. Senti muito a falta de vocês na 
Câmara. Senti muito. Senti a falta de vocês quando o ex-prefeito fez uma das maiores 
barbaridades com o dinheiro do município. Ninguém é obrigado a concordar com 
absolutamente nada o que falar, mas tenho o sagrado direito de falar, como vocês também o 
fizeram. Isso é o princípio básico da democracia. Por favor. Podem falar o que quiserem de 
mim, pois esse é o princípio básico da democracia. Nessa cidade, há 10 anos, aconteceu uma 
das maiores barbaridades com o dinheiro público na história. Foi o desvio que o ex-prefeito 
fez para beneficiar uma empresa chamada Estrela, onde atualmente não gera, sequer, 600 
empregos. Não gera 300 empregos na cidade. Com a proposta que veio a Itapira no valor de 
R$ 1.500.000,00... Senti falta da população nesta Casa, pois o que tinha nesta Casa, 
infelizmente, era jagunço para me pressionar. Fui a vereadora que votou contra essa 
palhaçada. O ex-prefeito veio a esta tribuna e falou o diabo. Vi muito jagunço nesta Casa, mas 
a população não. Também não vi vocês aqui quando quis acabar com o pagamento de sessão 
extraordinária na época do Barros Munhoz. Consegui acabar. Fiz o projeto de lei que acabava 
com o pagamento das sessões extraordinárias. Os vereadores desta Casa não recebem. Isso 
somente foi possível depois que a população baniu o Barros Munhoz dessa cidade. Também 
não vi ninguém da população vir a esta Casa para apoiar esse projeto. Na próxima semana 
quero ver vocês novamente nesta Casa. Gostaria de ver, pois é assim que vamos caminhar 
lado a lado. Não adianta, numa questão dessas, vir aqui. A democracia e esse aprendizado são 



cotidianos. Ela deve ser diária. É assim que vamos estabelecer essa relação de parceria. 
Quando falamos em democracia representativa, ainda que os senhores não concordem ou 
aceitem... Fiquei muito preocupada na fala final da Heloisa quando a mesma diz que isso não 
seria o melhor modelo. Pode não ser o melhor modelo, mas fora esse temos a anarquia. Pensar 
em anarquia somos os tópicos do ponto de vista de uma sociedade tão desigual como a nossa. 
Não é somente no aspecto financeiro e sim no educacional e intelectual. Ditadura nem pensar. 
Essa eu vivi e vocês não viveram. Vocês são muito jovens. Desse tempo não tenho a menor 
saudade. Espero que isso não volte a acontecer. Espero que os momentos negros que vivemos 
na ditadura militar não venham nos assombrar na calada da noite e no amanhecer do dia. 
Portanto, se é o que temos, ou seja, a democracia participativa, acredito que é nela que 
devemos nos apegar e construir esse relacionamento de confiança e de troca. Não adianta eu 
falar, vocês vaiarem ou eu fazer ouvido de mercador quando vocês falarem. Adianta termos 
uma conversa séria, franca, honesta e sincera em nosso dia a dia. É assim que a gente cresce. 
É importante o que vocês estão fazendo? É muito importante a sociedade organizada? Sim. 
Conseguimos a nossa constituição cidadã depois de muita luta e trabalho. Ninguém consegue 
nada de mão beijada. Essa é a verdade. Não adianta os senhores vir a esta Casa na data de 
hoje e amanhã não haver a presença de mais ninguém. Não vamos discutir somente essa 
questão. Fico muito tranquila em falar sobre isso porque não sou candidata a nada. Isso não é 
porque vocês estão aqui. Já venho falando há muito tempo na tribuna desta Câmara, além das 
entrevistas que tenho disponibilizado aos jornais e rádios. Não estou dando aumento para 
mim. O aumento acontecerá para quem for entrar no próximo ano. Vocês devem saber disso. 
A partir do próximo ano, pela legislatura inteira, não se pode aumentar. Todos terão seu 
aumento ano a ano, mas a Câmara não pode aumentar. Se a lei que vocês falaram pode não 
ser moral, segundo o entendimento de vocês, acredito que devemos entender que durante 
quatro anos, quem vier a ocupar uma cadeira nesta Casa, não terá um centavo de aumento. 
Não tivemos aumento durante quatro anos. Então, é assim que a coisa funciona. Por uma 
obrigação legal temos que votar esse salário. Não estamos aumentando os nossos próprios 
salários. Estamos aumentando o salário de quem for ocupar uma cadeira no próximo ano. 
Essa discussão deve ser feita com os próximos vereadores. Não adianta fazer conosco. 
Particularmente não sou candidata. Não sei se os demais vereadores são. Caso forem, acredito 
que serão eleitos ou não. Então, não será com esses vereadores que os senhores devem fazer 
essa discussão. Espero que muitos dos senhores presentes estejam aqui no próximo ano. 
Desse modo, essa discussão se tornará legítima e importante porque não vou, sendo que é uma 
questão ideológica, reduzir para um salário mínimo. Para mim essa é a lógica do capitalismo 
perverso. A lógica do capitalismo perverso seria no sentido de que todos ganhem pouco. 
Quero que todos ganhem bem. Então, não vou discutir a respeito de uma coisa que não será 
para mim. Vários dos senhores serão candidatos. Não estamos fazendo nada além do que 
determina a lei. Vamos ser beneficiados por isso? Não. Vamos ser prejudicados? 
Provavelmente. Essa é a situação que está colocada. Então, Deus escreve certo por linhas 
tortas. É muito bom. Espero que esse relacionamento com esta Casa seja realmente mais 
amiúde, pois não são somente vocês que ganharão com isso. Nós vamos ganhar e a população 
de Itapira também ganhará. Boa noite e obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, 
companheiros vereadores, funcionários, imprensa, público presente. Por um motivo de justiça 
gostaria de dizer sobre uma reportagem do jornal Tribuna, onde o diretor disse que joguei a 
culpa nos funcionários da Casa. Disponibilizei a entrevista para o Tobias e para o Fernando. 
Em nenhum minuto falei isso. Resolvemos o que teria que ser feito. Como presidente da 
comissão de Finanças e Orçamento... Elaboramos juntos. A responsabilidade de tudo isso é 



minha. Mais uma vez estou assumindo porque não adianta tentar jogar a minha pessoa contra 
os funcionários. O tiro saiu pela culatra. Sou meu muito respeitado por eles e vice-versa. 
Então, mais uma vez lamento por aquilo que fez o diretor do jornal. Em relação ao assunto, 
acredito que a vereadora disponibilizou um bom exemplo quando disse em relação a redução 
do pagamento das sessões extraordinárias. As férias se estendiam por todo mês de julho, 
sendo que nos dias atuais é somente 15 dias. No final do ano eram dois meses e atualmente 
são 30 dias. Acredito que podia entrar em vários assuntos, mas gostaria de citar o nome de 
três jovens que estiveram nesta Casa na segunda-feira. É o João Paulo, o Thiago e o Rogério. 
Conversamos cerca de 40 minutos. Quando disse que o vereador não tem o que aprender, por 
falta de informação ou por não procurar melhores informações, o João me disse que somente 
existiu a remuneração parlamentar nos idos de 1800 na Inglaterra, onde os trabalhadores 
deram a cara para bater. Quando ganharam para assumir a cadeira não podiam sair de seus 
empregos porque tinham filho para criar. O parlamento não era remunerado. Então, criou-se o 
primeiro parlamento com remuneração. O meu salário é R$ 4.950,00. Desse valor é 
descontado cerca de R$ 800,00. Tenho benefícios, mas não possuímos celulares ou assessores 
nesta Casa... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Somente 
para corrigir. O vereador não tem assessoria, férias e 13º. O vereador não recebe férias, 13º ou 
fundo de garantia. Por favor, respeito nesta Casa. Respeitamos vocês até agora. Somente estou 
corrigindo uma informação do vereador para que não seja passada mais informação errada. 
Nesta Casa o vereador não possui 13º salário e fundo de garantia... Continuando o orador: 
Desse valor pode-se dizer que se desconta cerca de R$ 700,00 de celular. Tenho que tirar para 
poder atender as pessoas. Sempre atendi. Com o restante ajudamos as entidades quando 
somos solicitados. Vocês podem me vaiar ou falarem mal de mim nas ruas. Sou engenheiro 
formado. Crio boi e galinha. Sou filho de um sapateiro que nunca me deu condições boas. 
Graças a Deus vencemos na vida. Dei a minha cara para bater. Vim aqui porque fui eleito pelo 
povo. Gostaria de dizer a vocês que dei uma entrevista a Rede Globo há dois anos, mas a 
matéria não foi noticiada porque a repórter me perguntou o seguinte: 'Luis Hermínio, por que 
você acha que é justo esse aumento do vereador, apesar de não ser para o senhor que está 
votando como presidente?' Respondi que na vida, quando nos propomos a qualquer coisa, seja 
ela qual for, temos que transferir a responsabilidade necessária. Caso amanhã esta Casa for 
gratuita, acredito que ninguém disputará eleição. Todos tem compromisso. Abro mão de 
muitas coisas em minha vida. Tenho filha na faculdade e me dedico, como o pai de vocês, a 
trabalhar. Em relação aos valores, seja qual for, acredito que não existe somente aqui. 
Disponibilizamos um exemplo de que fizemos o mínimo necessário. É mentira e balela o que 
estão falando nos papeis. Deixei bem claro que para ser um bom vereador... Quem julgará 
essa situação são vocês. Consegui aumentar 250 votos de uma legislatura para outra. Sempre 
atendi. O meu telefone é 9787-8535. Vocês podem me ligar a hora que for. Caso não atender 
vocês podem jogar o celular na minha cara. Atendo as pessoas da melhor forma possível. 
Abro mão de meu dia a dia. Não estamos presentes somente nas terças-feiras nesta Casa e sim 
nas segundas-feiras, quintas-feiras, em sessões extraordinárias, nas entregas de títulos, além 
de inaugurações. Abrimos mão de nosso tempo. Então, gostaria de deixar bem claro a todos 
que não falo pelos outros. Preciso desse salário com os descontos, pois dedico o meu tempo e 
deixo de fazer algumas coisas particulares. Acabo sendo prejudicado por isso. A partir do 
momento que não for eleito... Tenho profissão. Vou correr atrás de meu salário e fazer o que 
tenho que fazer. Então, gostaria de deixar bem claro que não é demagogia o que falarei. 
Parabéns por vocês terem vindo a esta Casa e terem coragem de mostrar a cara. Parabenizo os 
vereadores porque demos a cara e fizemos o melhor possível com dignidade e transparência. 
O Manoel disse muito bem. Antigamente vocês não entrariam aqui. Um dos três disse que 



entendia o que estava falando, mas não concordava e que deveríamos revogar. Disse a ele que 
caso os 9 vereadores revogarem, eu não revogaria. Quando vocês tomarem uma atitude na 
vida e acharem que aquilo é certo e não prejudicaram ninguém, acredito que será uma decisão 
de cada um. Tenho certeza que aquilo que fiz... Não estou roubando, enganando ou fazendo as 
escondidas. Então, aquilo que fizemos não será para nós. Caso esteja aqui, acredito que terei 
benefícios. Preciso desse dinheiro. O dia que achar que não mereça, que esteja fazendo coisa 
errada e que não esteja atendendo a população, vocês podem ter certeza que irei solicitar a 
minha demissão. Somente não volto atrás porque tenho certeza que não está errado. Vocês 
podem acreditarem que está, mas também posso acreditar que algumas coisas que vocês irão 
fazer um dia também esteja errado. Caso seja uma decisão vinda de vocês, acredito que 
devem assumir aquilo que fizeram. Disse que não voltaria atrás porque ficaria pior. Aquele 
que faz coisa errada volta atrás. O Toninho Orcini foi o negociador que disse que deveríamos 
fazer o que seria justo. O que seria justo é o que foi dado aos funcionários. Se há tempos atrás 
foi dado salários maiores, acredito que estamos mantendo coisas que nunca aconteceram em 
Itapira, ou seja, o aumento do funcionário público. Se colocaram que foi isso ou aquilo, é 
mentira. Esclareço em meu nome que não abro mão porque sei das dificuldades de minha 
vida. Boa noite e obrigado a todos.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE 
FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de Abril de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. 
Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 
do Expediente. 2º) Ofício SG - DAO nº 059/2012.- Solicita a retirada da pauta de trabalhos 
deste Poder Legislativo as Razões de Veto apresentadas em 02/04/2012 ao Autógrafo nº 
24/2012. Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais Ofícios passamos ao Ato da Presidência. 3º) ATO DO PRESIDENTE Nº 
04/2012. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO SOLENE.- O PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA , os 
Senhores Vereadores para uma Sessão Solene que será realizada no dia 19 de abril de 2012, 
quinta-feira, às 19:30 horas, no Clube da Saudade, para ato solene de Comemorações do Mês 
Municipal Espírita, instituído pela Lei Municipal nº 4.422/2009. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. Não havendo mais Ato da Presidência, o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Resolução. 4º) Projeto de Resolução nº. 004/2012.- Em que o Sr. Mesa da 
Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 
suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o 
Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0045/2012.- Em que 
o Sr. Antonio Orcini submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui 
a Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0046/2012.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos Coletores de Resíduos 



Sólidos de Itapira - ASCORSI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0047/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Município a desafetar e 
doar área de terreno para a empresa HEXAGON Indústria e Comércio de Aparelhos 
Ortopédicos Ltda. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
8º) Projeto de Lei nº. 0048/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Retifica dotação constante do artigo 1º da Lei 4.884, 
de 05 de abril de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - 
Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 
52/2012.- ASSUNTO: BIOGRAFIA DO ILUSTRE MÉDICO SÉRGIO AUGUSTO 
MONTEIRO DOS SANTOS e Projeto de Decreto de Legislativo nº 06/2011. A Comissão 
de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 
Biografia do ilustríssimo médico do Instituto Bairral Sérgio Augusto Monteiro dos Santos, 
apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de 
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2012, 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 médico no 
Município de Itapira. Nascido na cidade de Poços de Caldas, MG, aos 05 de outubro de 1952, 
vindo a residir em Itapira no ano de 1986, para trabalhar na Instituição Américo Bairral. 
Formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, no ano de 1981, casou-se 
com a Sra. Angela Almeida no ano de 1986, advindo dessa união, os filhos: Felipe Monteiro 
dos Santos e Patrícia Monteiro dos Santos. Médico de Psiquiatria do Instituto Américo 
Bairral, desde o ano de 1986 - Coordenador responsável da equipe multidisciplinar do setor 
Mirante, no Bairral, específico para diagnóstico de depressão. Seu currículo que fica fazendo 
parte do presente processo, o credência 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 06/2012. É este o Parecer. DESPACHO: ÀS DEMAIS COMISSÕES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
10º) PARECER nº. 53/2012.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 05/2012. 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 05/2012, de autoria dos vereadores Luis Henrique Ferrarini e Mauro 
Antonio Moreno, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao estimado 
Padre Carlos Roberto Panassolo", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe 
óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe 
confere pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade itapirense. 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 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) 
PARECER nº. 54/2012.- Ao Projeto de Lei nº 44/2012. 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 44/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 
Executivo a repassar subvenção social à Casa Transitória Flávio Zacchi", são de parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 
o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 
discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Abril 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. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00110/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Benedito Machado. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00111/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca da Costa Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00112/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adélia Banos Martins. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00113/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Amabile Frassetto Feracini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00114/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Rene Eugênio. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 17 de Abril 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. 
17º) Requerimento nº. 00102/2012.- Requeremos ao Sr. Prefeito Municipal para que firme 
convênio através da Secretaria Municipal da Cultura, com o Grupo Teatral Pirandello, para 
continuidade do brilhante trabalho que este grupo de arte cênica realiza em nosso Município. 
Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00103/2012.- Oficiar à 
presidência da CDHU, solicitação desta Casa de Leis, no sentido de que a renegociação dos 
contratatos celebrados com os mutuários do Município, sejam com maior prazo e prestações 
mais acessível. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00104/2012.- Voto de 
Congratulação com o Sr. Lázaro Francioso, pelo transcurso de seu 90º aniversário de 
nascimento, ocorrido em 14 de abril. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 



00105/2012.- Oficiar a Direção do Hospital Municipal, solicitando a reativação de sistema de 
senhas com numeração para o atendimento ao público. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00106/2012.- 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 a confecção de uniformes para uso dos idosos que 
participam do programa da 3ª idade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 
00107/2012.- Oficiar à direção da empresa Itajaí Transportes Coletivos solicitando que a 
mesma implante linha de ônibus para atender a região do Gravi, Água Choca, Bairro dos 
Pires, e complexo de chácaras Bié I e Bié II, até a divisa com o município de Mogi Mirim. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Requerimento nº. 00108/2012.- Oficiar a Telefônica, solicitando instalação 
de telefone público no condomínio Clube de Campo do Rio do Peixe, na Ponte Preta. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
24º) Requerimento nº. 00109/2012.- 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 do Programa Família Acolhedora não 
estar sendo colocado em prática pela administração. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 
00110/2012.- Oficiar à Secretaria Estadual de Transporte e a direção da Intervias, solicitando 
construção de passarela de pedestres sobre a Rodovia SP-352, no final da Rua Santa 
Terezinha. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00111/2012.- Congratulação 
com o Padre Erique Fernando Bordini, pela celebração de missa de reinauguração da Igreja 
Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Ponte Nova. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. A 
seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 00112/2012.- Congratulação com o casal Geraldo e Jussara Lefoz, pela 
atuação e contribuição para as reformas e restauração da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no 
bairro da Ponte Nova. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00113/2012.- Voto de 
Congratulação e reconhecimento com a servidora pública Janete Cardoso, estendido aos 
servidores da Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos, Guarda Municipal, pelo empenho, 
trabalho e dedicação nas obras de reforma da parte externa e reinauguração da Paróquia Nossa 
Senhor Aparecida da Ponte Nova. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de 
Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 



00114/2012.- Voto de congratulação e gratidão com o Sr. José Trani, único herdeiro vivo do 
saudoso imigrante italiano Giovanni Bapstista Trani, que em 25 de março de 1897 doou parte 
de sua propriedade para a construção da Capela de São Benedito. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
30º) Requerimento nº. 00115/2012.- Oficiar o Presidente da COHAB - Companhia de 
Habitação, Sr. Clélio Aparecido Leme, para que desenvolva o roteiro para os mutuários do 
Conjunto Habitacional João Batista Figueiredo (Figueiredo), dos documentos necessários para 
obtenção da Escritura definitiva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00169/2012.- 
Sugere construção de rotatória no entroncamento das ruas 13 de Maio, Vitório Coppos, e 
Prefeito João Rodrigues Pereira da Cruz. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela 
ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 
Indicação nº. 00170/2012.- Sugere instalação de um redutor de velocidade na Rua Luis 
Molinari, na vila de Eleutério. 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 
17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 
00171/2012.- Sugere colocação boca de lobo na Avenida dos Italianos em frente aos números 
1380 e 1360. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00172/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente a construção de um Centro Comunitário no 
bairro Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00173/2012.- Sugere denominar-se 
de João Bueno de Moraes, uma rua ou praça pública da nossa cidade. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação 
nº. 00174/2012.- Sugere colocação de lixeira na encosta do Penhão, próximo ao lado da 
cascata. 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 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00175/2012.- Sugere duplicação do 
acesso do estacionamento do Pronto Socorro do Hospital Municipal, disciplinando o trânsito 
como entrada e saída de veículos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 17 de 
Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 
00176/2012.- Sugere implantação de Posto de Atendimento para recebimento de tarifas de 
água, energia elétrica, IPTU e outras contas, no Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte 
Nova. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00177/2012.- Sugere executar-se 
operação tapa-buracos ou mesmo recapeamento asfáltico na Rua Vereador José Cintra Neto, 
na Vila Penha do Rio do Peixe. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 40º) Indicação nº. 
00178/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a limpeza de dois terrenos existentes defronte 
ao nº 269 da Rua Pedro Álvares Cabral e determinar ainda, ao departamento de Zoonoses 
averiguar a situação dos referidos terrenos, devido ao grande número e proliferação de 
carrapatos e outros animais peçonhentos no local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril 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: 41º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 008013/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 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMP 
03/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 57.486,00. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 009046/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 ODONTOLÓGICAS COMP 03/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de 
R$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Orlando Morando; Deputado 
Estadual; Líder do PSDB: Sugestão da alteração na Lei Orgânica do Município, bem como 
no Regimento Interno da Câmara Municipal, a fim de que seja vedada a contratação de 
funcionário em cargo comissionado que não tiver Ficha Limpa. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 
Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 005/2012.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo Padre Carlos Roberto Panassolo. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Mauro 
Antonio Moreno Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0044/2012.- 
Autoriza o Poder Executivo a repassar subvenção social à Casa Transitória Flávio Zacchi. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 044/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 0097/2012.- 
Congratulação com os atores e integrantes do Grupo Teatral Paulino Santiago, pela brilhante 
apresentação da peça Paixão de Cristo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 097/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 



00111/2012.- Congratulação com o Padre Erique Fernando Bordini, pela celebração de missa 
de reinauguração da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Ponte Nova. Autoria: Luis 
Hermínio Nicolai. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite a todos. Somente solicitei que a matéria fosse encaminhada a Ordem 
do Dia porque são dois assuntos. Acredito que todos conhecem o Sr. José Trani. A família do 
Sr. José Trani vendia produtos hidráulicos e elétricos. Isso ocorreu há muitos anos. Por conta 
da matéria do jornal, acabou sendo uma novidade para mim. O Sr. José Trani possui vários 
irmãos. Um trecho da reportagem diz o seguinte: 'O imigrante italiano Giovanni Baptista 
Trani aportou no Rio de Janeiro em 1877. Nos anos 80 já morava em Itapira. Casou-se com 
duas netas do cofundador da cidade, Sr. João Gonçalves de Moraes. A primeira, Sra. Maria 
Gonçalves de Moraes, em 04 de maio de 81, aonde infelizmente veio a falecer 4 anos depois. 
Ele, então, casou-se com a segunda, onde seria sua cunhada. Em 25 de março de 1997, onde 
poucos itapirenses sabem, ele resolveu doar uma parte de suas terras para construção da 
capela de São Benedito.' Então, aqui diz que o Sr. Giovanni era um homem muito religioso e 
de muito poder aquisitivo. O local onde nos dias atuais é o largo de São Benedito foi refúgio 
da escravidão na época, onde as pessoas saiam das fazendas. Existia um lugar de encontro 
para as pessoas que fugiam da escravidão. O Sr. José me disse que somente tinha sobrado ele. 
Os seus irmãos e esposa já foram. Seus filhos foram cuidar de suas vidas. Quando vi essa 
reportagem achei por bem homenageá-lo pela grandiosidade de uma doação no ano de 1897, 
onde se tornou uma referência no Brasil inteiro. Isso não deixa de ser a história de Itapira. 
Atualmente Itapira é conhecida através dessa grandiosa festa que está completando seus 105 
anos. Deixo um imenso abraço ao Sr. José Trani, pois parte de minha infância foi passada em 
sua casa. Deixo uma homenagem a ele e a todos seus familiares que já partiram por esse 
benefício que deixaram para Itapira, onde poucas pessoas sabiam. Tenho certeza que muitos 
se interessarão pelo assunto. Parabéns ao Sr. José e aos seus familiares. Os outros três 
requerimentos de número 111, 112 e 113 são direcionados a toda comunidade da Ponte Nova. 
Em um deles é direcionado a Sra. Janete. O vereador Carlos Sartori também esteve presente 
no domingo de manhã na missa de abertura. Muitas pessoas participaram. Houve um grande 
empenho vindo da família do Sr. Geraldo e da Sra. Jussara Lefoz, onde resolveram realizar 
uma doação vultuosa para que pudessem recuperar a igreja da Ponte Nova. Ficou 
maravilhoso. É uma obra de arte. Houve restauração de muitas coisas. O Sr. Geraldo e a Sra. 
Jussara ajudaram na parte financeira e a Prefeitura solicitou colaboração de todas as 
secretarias. Em nome da Janete, como coordenadora da Prefeitura naquele setor, gostaria de 
agradecer a todos os funcionários vindos dos mais diferentes setores da Prefeitura. Fiz uma 
congratulação direcionada ao padre Erique que conduziu de forma maravilhosa. O Sr. Geraldo 
e a Sra. Jussara receberam uma imagem de Nossa Senhora vinda de Aparecida. Foi dada essa 
imagem como forma de gratidão pelos serviços prestados. Então, espero estar agradecendo a 
todos. No dia 08 de maio a comunidade da Ponte Nova completará 95 anos. Gostaria de 
deixar meus cumprimentos a todos que participaram. A igreja deve ser frequentada e vista 
pela população itapirense. Realmente a reforma ficou maravilhosa. A igreja está a disposição 
de toda população de Itapira. Boa noite e obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
111/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 
00112/2012.- Congratulação com o casal Geraldo e Jussara Lefoz, pela atuação e contribuição 
para as reformas e restauração da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Ponte Nova. 
Autoria: Luis Hermínio Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 112/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
6º) Em única discussão o Requerimento nº 00113/2012.- Voto de Congratulação e 
reconhecimento com a servidora pública Janete Cardoso, estendido aos servidores da 
Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos, Guarda Municipal, pelo empenho, trabalho e 
dedicação nas obras de reforma da parte externa e reinauguração da Paróquia Nossa Senhor 
Aparecida da Ponte Nova. Autoria: Luis Hermínio Nicolai. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
113/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 
00114/2012.- Voto de congratulação e gratidão com o Sr. José Trani, único herdeiro vivo do 
saudoso imigrante italiano Giovanni Bapstista Trani, que em 25 de março de 1897 doou parte 
de sua propriedade para a construção da Capela de São Benedito. Autoria: Luis Hermínio 
Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Requerimento nº. 114/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 
de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a 
Indicação nº 0014/2012.- Sugere implantação de Pronto Socorro Infantil em nosso 
Município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro 
Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00166/2012.- 
Sugere cessão em comodato do prédio da Rua Mauro Simões, que era cedido para a indústria 
BORBEC, para a ASCORSI - Associação de Catadores de Reciclagem de Itapira. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a 
próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00169/2012.- Sugere 
construção de rotatória no entroncamento das ruas 13 de Maio, Vitório Coppos, e Prefeito 
João Rodrigues Pereira da Cruz. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única 
discussão a Indicação nº 00170/2012.- Sugere instalação de um redutor de velocidade na Rua 
Luis Molinari, na vila de Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00174/2012.- Sugere colocação de lixeira 
na encosta do Penhão, próximo ao lago da cascata. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00175/2012.- Sugere 
duplicação do acesso do estacionamento do Pronto Socorro do Hospital Municipal, 
disciplinando o trânsito como entrada e saída de veículos. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 



DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00176/2012.- Sugere 
implantação de Posto de Atendimento para recebimento de tarifas de água, energia elétrica, 
IPTU e outras contas, no Barão Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 17 de Abril 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. 


