
ATA DA 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 de maio 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, senhores 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, boa noite. Rapidamente venho a esta 
tribuna, senhor presidente, para destacar a atenção do deputado estadual Coronel Edson 
Ferrarini, pois foi encaminhado um pedido a sua pessoa solicitando uma verba no valor de R$ 
150.000,00 a fim da construção da cobertura da quadra Vanderlei Aparecido Cavenaghi 
situada no distrito rural de Barão Ataliba Nogueira. Ele disse que atenderá essa solicitação 
através de uma Secretaria do Governo do Estado. Então, gostaria de deixar registrado nesta 
tribuna, senhor presidente, o agradecimento direcionado ao deputado Coronel Ferrarini, pois o 
mesmo já esteve em duas ocasiões em nossa cidade a fim de ministrar palestras relacionadas a 
prevenção as drogas e ao alcoolismo. Cabe ressaltar que o mesmo também doou cerca de 500 
livros para o Proerd Itapirense. Então, mais uma vez o Coronel Ferrarini mostrou a sua 
atenção para com a nossa cidade. Desse modo, gostaria de deixar registrado a questão dessa 
verba que será muito importante para as atividades esportivas realizadas na quadra do bairro 
rural de Barão Ataliba Nogueira. Outro assunto que gostaria de ressaltar seria da construção 
de um heliponto nas imediações do Hospital Municipal. A implantação seria no próprio chão 
da localidade. Não sei se tecnicamente essa situação pode ser concretizada dessa forma, mas 
segundo um piloto que trouxe essa ideia seria simplesmente sinalizar e atender algumas 
normas técnicas. Então, a princípio, caso a ideia seja acatada pela administração, acredito que 
não precisaria construir o heliponto na parte superior do prédio. Seria necessário um espaço 
adequado para o início desse tipo de serviço. Então, caso a administração acate a ideia, 
acredito que essa situação colaboraria ainda mais no atendimento da população. Para finalizar, 
gostaria de parabenizar a administração Toninho Bellini pela aquisição de mais três veículos 
para a Guarda Municipal. Com certeza a Guarda Municipal está realizando um grande 
trabalho na cidade. Apesar das dificuldades a corporação da conta do recado. Com certeza 
esses três veículos irão colaborar nos trabalhos do dia a dia da corporação. Muito obrigado e 
boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, público presente, imprensa, 
internautas, boa noite. Vim a esta tribuna, senhor presidente, para retificar uma nota que saiu 
no jornal dizendo que a Câmara Municipal não toma nenhuma providência em relação a 
questão da Segurança. Isso não é verdade. Na terça feira passada elaborei um requerimento 
que será votado na data de hoje. Espero que a matéria seja aprovada por unanimidade. Nesse 
requerimento estou solicitando uma audiência pública com todos os envolvidos na questão da 
administração. O Ferrarini parabenizou a administração pela aquisição de veículos para a 
Guarda Municipal. Esses veículos vieram através de um convênio com o governo federal. 
Então, antes de tudo, acredito que devemos agradecer a presidenta Dilma. O que se percebe é 
que hoje temos uma corporação bem equipada e infelizmente estamos vendo as maiores 
barbaridades acontecerem em nossa cidade. Na semana retrasada também ocorreu uma 
barbaridade com o Dr. Mosasi. Infelizmente nos dias atuais nenhum lugar está imune em 



relação a criminalidade que assola a nossa cidade. Devemos abrir esse espaço para a discussão 
e ver o que se pode melhorar nesse sentido. Então, espero que todos os senhores aprovem a 
matéria por unanimidade e a data da audiência seja marcada urgentemente. A segunda questão 
vou contar aos senhores porque não sou uma pessoa de fazer absolutamente nada por trás e as 
escondidas. Faço as coisas de forma limpa, clara e transparente. Então, os senhores devem 
colocar a barba de molho com o Partido dos Trabalhadores (PT) da cidade de Itapira. O que 
acontece? Sabemos que o senhor Martins lançou sua candidatura e sabemos, através da 
imprensa, que ele retirou. Embora não tenha saído da boca do Martins o prefeito disse com 
todas as letras que o Martins se sentia aliviado pelo fato de ele não ser mais o candidato a 
prefeito na cidade de Itapira pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Isso me entristece deveras 
porque essa não poderia ser a atitude de um vice-prefeito. A questão deveria ser colocada em 
discussão com todas as suas progressistas que aqui hoje são colocadas com a candidatura do 
Alberto Mendes e Manoel Marques. Pedi uma explicação ao diretório estadual do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Qual foi a resposta do Sr. Almir? Tenho que dizer o nome porque não sei 
efetivamente qual o cargo dele na executiva do partido. Ele disse que era um grande equívoco 
e o Martins ainda era o candidato. Portanto, senhores, ponham todas as barbas de molho 
porque todos sabem de todas as rasteiras que levei da atual administração. Parece-me que 
estão fazendo escola e que o Martins está querendo passar a rasteira nos senhores. Então, os 
senhores devem colocar a barba de molho porque o que veio do diretório estadual como 
resposta do Sr. Almir foi que o Martins é o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) a 
Prefeitura do município de Itapira. Então, isso seria para colocar um pouco mais de imbróglio 
no caldo já embolado. Acho que é assim que devemos tratar a política, ou seja, de forma clara, 
transparente, sincera e honesta. Devemos olhar no olho e não ficar fazendo joguinho de 
bastidor como o PT está fazendo. Não sei, mas vou saber. Quando ficar sabendo virei a esta 
tribuna para contar a todos. Essa seria uma questão que gostaria de colocar aos senhores. 
Outra questão seria que estou vendo vários funcionários do SAAE do município de Itapira 
nesta Casa na data de hoje. Gostaria de dizer aos senhores que passou da hora de os senhores 
receberem adicional. Já recebem? A lei seria para o quê?... Aparte concedido a Sra. Cristina 
Helena Silva Gomes: Quando a Prefeitura fez um convênio com o SAAE a fim de fazer a 
sessão foi dito que não se perderia a insalubridade até mesmo os outros funcionários fora da 
autarquia. O Tribunal pegou e disse que a lei era inconstitucional. Então, tem que se revogar 
essa lei. Os funcionários que estão fora da autarquia já perderam o direito que foi apontado 
nominalmente. No revogar essa lei, automaticamente é necessário criar outra lei para manter o 
direito dos trabalhadores... Continuando a oradora: Será um problema a menos para nós... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Permiti o aparte, mas 
gostaria de ressaltar que essa situação não pode ocorrer. Seria um problema. Somente gostaria 
de explicar ao público presente... Continuando a oradora: Vou insistir que se marque 
urgentemente essa audiência pública para que possamos discutir a questão da Segurança em 
nosso município. Somente gostaria de dar um toque a você, Luis Henrique, do ponto de vista 
operacional, que não da para se fazer no chão. Primeiro seria pelo fato de que há fiação 
elétrica no local e segundo é que a parte do motor traseiro pode matar alguém 
instantaneamente. Então, por questões de segurança não pode ser feito no chão. Por esse 
motivo que deve ser sempre no alto. Enfim, vale a ideia e espero que a administração envide 
esforços para que possamos concretizar essa situação. Muitas pessoas em nossa cidade 
possuem helicópteros de passeio. Nada mais justo do que a população possua acesso em uma 
situação de extrema emergência de saúde. Vim a esta tribuna para colocar essas questões para 
os senhores. Repito novamente aos senhores pré-candidatos para ficarem espertos com o 
Partido dos Trabalhadores (PT) porque a rasteira do prefeito Toninho Bellini pode estar 



fazendo escola na cidade como fez escola as várias barbaridades do ex-prefeito. Quando 
vierem conversar peçam para que a situação seja explicada a fim de não pegar ninguém de 
calça curta na hora H. 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 gostaria de dizer, com 
muita satisfação, que já houve a segunda reunião do parlamento jovem nessa semana. 
Infelizmente estava em São Paulo na Assembleia Legislativa juntamente com o vereador 
Ferrarini. Segundo informações de nosso pessoal, tudo ocorreu melhor do que o esperado. O 
pessoal está começando a se soltar, além de registrarem duas proposituras e requerimentos. 
Fico muito feliz porque dentro da política de trazer o jovem até o Legislativo a fim de que os 
mesmos, através dos 14 parlamentares jovens, possam trazer para a cidade a política pública 
baseado naquilo que eles almejam, é muito interessante. Volto a dizer que é uma pena as 
escolas estaduais não estarem participando, única e exclusivamente, por questões políticas do 
deputado Barros Munhoz. Possuo muita satisfação de ver o parlamento jovem em andamento. 
Queria falar em relação a entrega das viaturas para a Guarda Municipal. Não me lembro se era 
um dinheiro vindo do governo federal ou que nós remanejamos da Unimed. Fiquei muito 
feliz, pois há oito anos pegamos a frota da Guarda Municipal sucateada, sendo que nos dias 
atuais a frota está nova. Fico feliz de ver todos os soldados com seu colete. Ainda faltam 
algumas coisas, mas acabamos ficando felizes. Devemos trabalhar na questão de aumento de 
efetivo, pois houveram alguns desligamentos no decorrer dos anos. Parece-me que atualmente 
está um pouco defasado. É de súmula importância, ainda mais nesse momento, que Itapira 
vive em relação a sincronia de roubos e assaltos quase que ao mesmo tempo deixando tanto a 
Guarda Municipal e Polícia Militar em uma correria muito grande. Gostaria de ressaltar a 
Festa de Maio. Estive presente na mesma no sábado e domingo. Uma coisa que gostei muito 
foi a organização da festa. A festa iniciou no dia da novena, ou seja, no dia 04. De certa forma 
essa situação protege o comércio local, pois deixa a festa reduzida em nove dias. Está muito 
organizado. Gostei muito do que vi. Espero que a cada ano a festa possa estar ainda mais 
organizada. Acredito que é muito importante a festa estar organizada e possuir muita 
segurança. Não poderia deixar de falar sobre dois assuntos políticos. Primeiramente gostaria 
de dar nome, pois faz parte de nosso perfil político. O Nino Marcatti me convence a cada dia 
que ele está do lado do deputado Barros Munhoz. Em que pese ele dizer que é um dos 
fundadores do PT, acredito que atualmente ele não participa. Leio coisas no Portal Cidade que 
acabam me chocando. Disse a ele que o portal está virando portal de fofocas. Na realidade 
disse que ele não checa as informações. São insanidades e mentiras. Essa situação é um 
desserviço a população itapirense. Gosto de falar isso porque amanhã ele vai falar mal de 
minha pessoa novamente. Não seria o Manoel Marques caso não viesse a esta tribuna para 
dizer o que estou vendo. O Nino Marcatti programou várias entrevistas. A maioria delas 
rendeu cerca de 40 minutos. Ele conseguiu me 'isnucar' em uma hora e vinte. Logicamente 
que para mim, tudo bem. Sei aproveitar o horário. Atrás de uma pergunta vem outra do nada. 
O Nino Marcatti não é um entrevistador. Na realidade a situação vira um debate. Ele quer 
debater, mas ele não é candidato a nada. Então, gostaria de dizer ao senhor Nino Marcatti que 
ele precisaria se comportar como uma pessoa entrevistadora e imparcial. Ele não está 
conseguindo ser nada. Ele está claramente do lado do deputado. Já me disseram que ele 
recebe por tal feito. A informação quente que possuo é que ele está recebendo do escritório do 
Barros Munhoz para fazer esse tipo de trabalho. Ele está lá todo sábado, às 16:00, para 
receber informações. Depois ele vem e diz o seguinte: 'Manoel, o pessoal de lá manda coisas 
contra você. Você não quer mandar nada contra eles?' Não estou na política para falar mal da 
vida alheia. Estou para falar de minhas propostas e do que pretendo fazer na cidade. Não 



tenho que ficar falando mal da vida dos outros. Cada um cuida de sua vida. Cuidar da minha 
vida não é fácil. Aliás, ultimamente somente estou cuidando de minha saúde porque da minha 
vida os jornais já estão cuidando. Esse amigo dele me disse também que aquela bala chamada 
drops foi feita pelo escritório. Tinha duas caixas de bala distribuídas por lá e feita pelo 
escritório do Munhoz. Essa situação era para popularizar o drops do Portal Cidade. Então, o 
Nino Marcatti vem tentando vender a imagem de imparcial, mas não está conseguindo. A 
informação foi disponibilizada por seu amigo, onde diz que ele está recendo do deputado 
Barros Munhoz. Nino, volto a dizer para você dar uma repaginada e começar a ser mais 
imparcial. Realmente faça a entrevista ao invés de ser inquisidor ou até debatedor. Cheque as 
fontes. Em relação ao Nino Marcatti era somente isso que tinha para dizer. Não posso deixar 
de dizer sobre o Beto Trevelin. Mesmo que ele tenha diferenças comigo, mesmo não tendo 
nenhuma contra ele, o mesmo insisti em colocar no jornal que andei difamando o Alberto. 
Alberto, jamais falarei e no dia em que for falar, automaticamente falarei diretamente a você 
como o fiz no dia da política. Não tenho nada contra a sua candidatura. É muito pelo 
contrário, pois já disse desta sala que se amanhã ou depois sair você como candidato de um 
lado, o Manoel de outro e o deputado, quem quer que seja, do outro, acredito que pretenderei 
ganhar a eleição. Caso tiver a infelicidade de não ganhar, automaticamente irei preferir que 
você ganhe. Então, gostaria de dizer ao Beto Trevelin para parar de achar que elegerá você ou 
o Toninho. Se ele é tão bom deve sair como candidato a vereador. Com o seu jornal, acredito 
que pode ser o mais votado da cidade. Procure ser candidato para disputar as eleições. Falar 
no jornal de propriedade própria para denegrir as pessoas e tentar jogar um contra o outro, 
acredito que não é o meu perfil. Por isso estou dizendo pessoalmente o que havia dito nos 
bastidores. Então, Beto Trevelin, saia como candidato a vereador e mostre que você é bom. Já 
provei o meu valor na política, pois já me elegi por quatro vezes. Você não teve a coragem de 
disputar como vereador nenhuma vez. É o momento histórico. É a melhor forma de a pessoa 
provar que ela é boa na política. Tenho um amigo que dizia que gostaria de sair como 
candidato somente para constatar quantos amigos possuía. Já arrisquei e obtive 298, 452, 
1211 e voltei para 800 votos. A política é isso. Dei a cara a tapa. Deixe de falar da vida dos 
outros. Fale mal do grupo do deputado. Até onde sei você é adversário do deputado, mas 
parece que eu sou adversário do Alberto. Não sou adversário do Alberto em hipótese 
nenhuma. Possuímos pré-candidaturas distintas. Estou vendo que o jornal Tribuna em vez de 
falar bem dele ou mal do outro, está falando mal de mim. Acho que estou virando adversário 
sem estar sabendo. Cada vez que você me coloca no jornal acabo ficando mais conhecido. 
Como você mesmo disse o seu jornal é o mais lido na cidade. Concordo com isso. A tiragem é 
maior do que a dos outros? Concordo. Então, continue me colocando no jornal, mas faça um 
favor a você, ou seja, seja candidato a vereador e veja quantos votos você obterá. Desse 
modo, você poderá dizer, caso obtenha cerca de 17 mil votos, que conseguiu eleger alguém. 
Você foi um grande partícipe da vitória do governo Novo Tempo. Você, o Alberto, o Manoel 
Marques, a vereadora e muitas outras pessoas, inclusive algumas que não estão entre nós. 
Essas pessoas começaram esse processo democrático há 15 anos. Esse período não estava na 
política. Então, não podemos esquecer dos nomes de algumas pessoas que eram de nosso lado 
e logo acabaram mudando de lado. Todos possuem seu valor. Hoje em dia não dá para dizer 
que uma pessoa tem mais valor e outra menos. Então, saia candidato e dispute uma eleição. 
Você já faz parte do diretório e é possível ser candidato. É a melhor coisa que você pode fazer 
para, quem sabe, ser o mais votado da cidade. Obrigado.” 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. Gostaria de dizer 
que elaborei dois votos de congratulação. Os dois são relacionados a festa do Barão. Espero 



que a matéria seja aprovada por todos os vereadores. Um voto de congratulação é direcionado 
a Orquestra de Violeiros de Itapira e outro ao coral da igreja de Barão. Estive presente na 
missa das 11:00, onde a mesma foi transmitida pela Rádio Clube de Itapira. A missa estava 
maravilhosa. A igreja estava lotada. O pessoal do coral parecia que estava dando a vida 
naquele momento lindo para cantar a missa. Muitas pessoas são homenageadas quando as 
mesmas não estão mais entre nós. A Orquestra de Violeiros de Itapira está presente onde vou. 
Os grupos sempre participam, além das duplas sertanejas. Cabe ressaltar que eles não são 
somente requisitados em nossa cidade e sim em vários outros locais de nossa região. Então, 
não poderia deixar de registrar essa congratulação direcionada ao coral e a Orquestra de 
Violeiros. Realmente eles engrandecem Itapira. Muitas pessoas não sabem que Itapira possui 
essa orquestra de violeiros. Então, gostaria de parabenizar a todos em nome do Sr. Palandi. 
Sabemos o quanto vocês são ouvidos e quanto são admirados por esse trabalho. Peço a 
colaboração de todos os vereadores para que aprovem essas duas congratulações. Jurei que 
não falaria mais sobre dois assuntos, mas pegando uma emenda do presidente da Casa 
gostaria de dizer que não dou mais entrevista para a imprensa de Itapira com exceção da 
Rádio Clube. Não tenho nada contra a imprensa escrita de nossa cidade, mas tudo é deturpado 
por maldade. Tudo o que falamos acabam procurando uma brecha. Essa perseguição do 
diretor do jornal Tribuna com o Manoel não é somente com ele. Jurei que não falaria mais 
sobre essa questão, pois sei o caminho que tracei e aquilo que construí. Andando pela cidade 
de Itapira podemos notar o descrédito que a imprensa escrita possui. Não tenho problemas 
com o jornal Cidade, assim como não tenho com o Fernando ou o Tobias. Outro dia o Nino 
Marcatti disse que queria conversar comigo. Acabei dizendo que somente conversaria com ele 
depois. Não vou citar nomes, mas como faço parte da executiva do PT e sou líder do PT na 
Câmara, gostaria de dizer que houve uma convenção municipal onde todos do PT puderam se 
lançar no que quisessem. Naquele dia a vereadora estava presente, assim como outras pessoas, 
mas somente o Martins se lançou como prefeito, além de mais oito candidatos se lançarem 
como vereador. Quero ver onde está escrito em Itapira. Por ser integrante da executiva do 
partido vi o que aconteceu, mas não gostaria de entrar em detalhes. Quando tudo terminar 
automaticamente irei trazer a vocês. Baseado no senhor Nino Marcatti, em uma entrevista que 
deve ter sido feita com alguém do PT, foi dito que o Martins não era mais candidato a 
prefeito. Chegou esse documento baseado nessa situação, mas foi respondido a altura. Quero 
que alguém venha aqui e prove onde está uma palavra, uma foto ou uma gravação onde o 
Martins diz que não é pré-candidato a prefeito de Itapira. Então, faz parte a imprensa fazer 
esse tumulto. Na hora certa o Martins vai se declarar ou não como candidato. Haverá outra 
convenção do PT de Itapira. Falo no PT como 'ad hoc', pois existe um processo em minhas 
costas onde estão me cutucando com a espada e me levando no canto da parede. Chegará um 
momento que não conseguirei sair. Estão tentando. Já me tomaram o PSB e estão tentando 
proibir a minha entrada no PT. Estou me defendendo e lutando. Se Deus me iluminar, acredito 
que haverá união entre os partidos. Muitas pessoas estão trabalhando pelas costas. Então, 
como dizem para tomar cuidado com a rasteira, gostaria de dizer a todos que da parte do 
Martins não existe nenhum tipo de rasteira. O direito é de todos. O Martins está escrito assim 
como vocês. Venham aqui e provem que o Martins dará rasteira. Como integrante da 
executiva do PT, gostaria de dizer que tudo está sendo feito da melhor forma possível. O 
Partido dos Trabalhadores (PT) ainda possui seu pré-candidato. Tudo o que está saindo nos 
jornais é baseado no que o senhor Nino Marcatti entrevistou. Então, não sei onde querem 
chegar com isso. Estão denegrindo a imagem de pessoas corretas como do Sr. Martins. 
Durante oito anos foi vice-prefeito de Itapira. Em minha opinião, o senhor Martins está entre 
os mais dignos e honestos dessa cidade. Então, ninguém pode vir aqui e denegrir a imagem do 



Martins e muito menos dizer que ele dará rasteira em alguém. Então, tenho a obrigação de 
defendê-lo, pois estive com ele durante oito anos. Vou continuar com ele. Estarei com ele em 
qualquer caminho que ele percorrer. Quero deixar bem claro que não iria tocar nesse assunto. 
Quem cala, consente. Não quero criar polêmica. Não tenho nada com os funcionários, mas a 
imprensa deturpa. Sei que o funcionário leva a matéria até o jornal. Quando a coisa caminha 
para esse rumo e uma pessoa muda de lado facilmente, acredito que devemos abrir os olhos 
com a rasteira da imprensa de Itapira. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais 
nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 
Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 13ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 02 de Maio de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a 
leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 
007/2012.- Em que o Sr. Manoel De Alvário Marques Filho submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" aos 
profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2011/2012. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não 
havendo mais Projetos de Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 
Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0054/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a liquidação e extinção da 
Empresa Municipal de Urbanização e Habitação de Itapira - EMUHI. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0055/2012.- Em que o 
Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina estrada rural municipal no bairro do Cercado Grande de "Paulo Vieira". 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 
0056/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Altera a Lei nº 4.260/08 que criou o Fundo Municipal de Habitação e 
Interesse Social - FHIS. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
6º) Projeto de Lei nº. 0057/2012.- 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$ 
50.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto 
de Lei nº. 0058/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza permuta de imóveis do Patrimônio Municipal. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 8º) Emenda Aditiva de nº. 001/2012.-Ao Projeto de Lei 
nº 42/2012.- Acrescenta-se Art. 2º ao Projeto de Lei nº 42/12, permitindo-se o 
desmembramento de lotes, no prazo e condições que especifica. Autoria: Manoel De Alvário 
Marques Filho.DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 



65/2012.- Ao Projeto de Lei nº 52/2012. 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 52/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Dispõe sobre adicional de insalubridade 
e periculosidade aos servidores do SAAE, e dá outras providências", 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 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) 
PARECER nº. 66/2012.- Ao Projeto de Lei nº 53/2012. 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 53/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Altera a Lei nº 4.728 de 
28 de março de 2011, que dispõe sobre a instalação e transmissão de telefonia celular (radio e 
TV) no Município de Itapira", 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 menos um voto da Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, 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 08 de Maio 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. 
11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00128/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Ivonete Zago. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00129/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Bernardo Garcia. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00130/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Miguel dos Santos 
Filho. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Michelle Occelli. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00132/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alberto Mantovani. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00133/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Edemilson Salvarani Pereira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar 



nº. 00134/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Maria de Jesus Ribeiro. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00135/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Bibiana Ferreira de Mello. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00136/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Robson de Lima. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00137/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Claudio Honório de Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00138/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Ferminiano Oliveira. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Amilton Turolla. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00140/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cecília da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00141/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Angelina Firmino de 
Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nelson Topam. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00143/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Geni Pinto da Mota 
Paes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio 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. 27º) Requerimento nº. 00130/2012.- Requer oficiar a Direção 
da CPFL Paulista, objetivando a mesma explique os motivos que estão levando o Município 
de Itapira ficar constantemente sem energia elétrica, especialmente aos domingos. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Henrique Ferrarini manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 28º) Requerimento nº. 00131/2012.- Voto de Congratulação, com os integrantes 
da Comissão Organizadora da Festa de São José Operário do bairro José Secchi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
29º) Requerimento nº. 00132/2012.- Voto de Congratulação, com os integrantes da 



Comissão Organizadora da 75ª edição da Festa de São José Operário do Distrito de Barão 
Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00133/2012.- Congratulação 
com a Orquestra de Violeiros de Itapira, pela brilhante participação na 75ª edição da Festa de 
São José Operário de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 
00134/2012.- Congratulação com os diretores e componentes do Coral da Comunidade de São 
José, de Barão Ataliba Nogueira, pela brilhante participação na 75ª edição da Festa de São 
José Operário. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00135/2012.- Requer a 
designação de Audiência Pública na Sede do Poder Legislativo, com a Policias Militar e Civil, 
Guarda Municipal e CONSEG para discutir sobre a segurança pública no Município de 
Itapira. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00136/2012.- Voto de 
Congratulação, com os integrantes da Comissão Organizadora da Festa de Santa Cruz, bairro 
do Tanquinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00197/2012.- Sugere colocação de 
placas proibindo o uso de bicicletas em toda a extensão do calçadão da Avenida dos Italianos. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João da Silva Borges 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00198/2012.- Sugere rebaixamento de guia e 
sarjetas em todos os acessos ao calçadão da Avenida dos Italianos, para facilitar o trânsito de 
cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 
00199/2012.- Sugere acordo entre a Diretoria da Sociedade Esportiva Itapirense e a Prefeitura 
Municipal no sentido de abrir o Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira para os 
moradores da localidade praticarem caminhadas e corridas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 
00200/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na estrada vicinal Nelson Orcini, em 
Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00201/2012.- Sugere a denominação 
de rua ou logradouro público de STÉFANO SARTORI. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
00202/2012.- Sugere a denominação de rua ou logradouro público de JOÃO PERIN. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
40º) Indicação nº. 00203/2012.- Sugere instalação de lâmpadas de emergência nas 
dependências dos velórios municipais da Saudade e da Paz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 
00204/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Pedro Fernandes, Jardim 
Raquel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00205/2012.- Sugere instalação de 
semáforo no cruzamento da Rua Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida dos Italianos. 
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 08 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00206/2012.- Sugere instalação de 
um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Mauro Simões nas proximidades da Igreja 
Adventista. 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 08 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00207/2012.- Sugere 
melhorias na estrada rural de acesso às fazendas Santa Terezinha, Santa Joana e Fazenda 
Aliança, em Eleutério, Município de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00208/2012.- 
Sugere execução de operação tapa-buracos na Rua Coronel Francisco Cintra, próximo a 
escola, bairro do Cubatão. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação nº. 00209/2012.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos na Avenida Juritis, próximo à rotatória, bairro dos Prados. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 47º) Indicação nº. 00210/2012.- Sugere a instalação de dois pontos de ônibus, 
com cobertura, no bairro do Tanquinho, sendo um próximo da propriedade dos Leme e o 
outro, próximo a Igreja Santa Cruz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00211/2012.- 
Sugere a instalação de HELIPONTO na cobertura do Hospital Municipal para agilizar a 
remoção e internação de pacientes em situações de emergências médicas. 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 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00212/2012.- Sugere que o Departamento de 
Trânsito providencie a pintura de solo, faixas divisórias para os veículos nos cruzamentos das 
ruas José Bonifácio e Rui Barbosa e, Ruas José Bonifácio e Campos Salles, permitindo-se aos 
condutores optar pela esquerda quando forem convergir, diminuindo-se as longas filas 
indianas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio 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: 50º) Ofício SG - DAO nº 072/2012.- Informações 
referentes às Indicações nºs 536, 626, 632/11 e 09, 35, 37, 67, 68, 121, 122, 131, 140/12. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 



002488/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 TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 
549.419,87. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Ministério da Educação. Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM025529/2012: 
Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 101.238,57. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM025530/2012: Informações sobre a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 174.688,75. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 54º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM031004/2012: Informações sobre a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 185.999,82. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 55º) Câmara Municipal de Mogi Guaçu: Convite para a 
solenidade de entrega do diploma "Ana Nery", pelos relevantes méritos na área da Saúde, a 
realizar-se no dia 23 de Maio de 2012, às 19:00, na Cerâmica Clube situada a Rua Luis 
Martini, nº 200, Centro. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de 
Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Secretaria de 
Desenvolvimento Social: Ofício Circular GS nº 05/2012: Informações que o município de 
Itapira receberá um acréscimo de 36,46% no repasse ao Fundo de Assistência Social (FEAS) 
repassado aos Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS), que representa um aumento 
de R$ 82.152,00, totalizando R$ 307.402,00 por ano. No ano de 2012 o valor será distribuído 
em 10 parcelas mensais de R$ 8.125,20 a partir de 1º de março. Nos anos subsequentes, o 
mesmo valor anual será dividido em 12 parcelas de R$ 6.846,00. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 57º) Secretaria de Cultura e Turismo; Ofício nº 056/2012: Convite para a 
Homenagem ao Busto da Mãe Preta que será realizado no dia 13 de Maio de 2012 na Praça 
Henrique Felipe da Costa s/nº - Vila Boa Esperança a partir das 11:30. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 58º) Secretaria de Negócios Jurídicos; Ofício SNJ nº 295/2012 
Ref. Requerimento nº 075/2012. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 08 de Maio 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 Lei nº 0052/2012.- Dispõe sobre adicional de 
insalubridade e periculosidade aos servidores do SAAE, e dá outras providências. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 052/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 



Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0053/2012.- Altera a Lei nº 4.728, de 
28 de março de 2011. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes 
da Rádio Clube, internautas, boa noite. Somente para ratificar o que o vereador Manoel disse, 
gostaria de dizer que também tive essa preocupação, vereadora. Fui pessoalmente à EPTV 
essa semana e fui muito bem recebido. Há uma grande preocupação em relação a esses 
problemas de tecnologia na cidade. Na verdade a nossa legislação é bem rígida. Tecnicamente 
ela não está bem amparada. É bom que ela seja rígida porque acaba conservando o nosso 
ambiente visual em relação as antenas. O que está acontecendo é uma flexibilização em 
relação a colocação de antenas na questão da recepção do sinal analógico e digital. Como o 
vereador disse anteriormente, a Prefeitura está fazendo todos os trâmites para a recepção do 
sinal. O diretor de relações públicas da EPTV deixou bem claro que com a aprovação desse 
projeto a Prefeitura fará o comodato. Desse modo, a IPTV instalará uma antena própria com 
toda a aparelhagem da EPTV. A antena do município continuará em nossa cidade, sendo que 
haverá uma melhora no sinal analógico nas partes da cidade onde não existe boa recepção. O 
sinal analógico passará a ser de boa qualidade. Com isso passaremos a possuir o sinal digital 
em nossa cidade. Em relação a questão do prazo, gostaria de dizer que com a aprovação do 
referido projeto automaticamente haverá a instalação da antena e de toda aparelhagem. Cabe 
ressaltar que existe uma burocracia do governo federal na qual exige que todas as cidades 
recebam o sinal digital até a copa do mundo. São mais de cinco mil municípios. Realmente é 
uma burocracia grandiosa. Como há uma cobrança do governo federal entendo que logo 
possuiremos o sinal digital. Disseram-me que com a aprovação desse projeto 
automaticamente estaremos cerca de 70% a frente das cidades que ainda não possuem sinal 
digital. Lembro-me que em 2010 elaborei uma indicação para que elaborassem a viabilidade 
do sinal digital em nossa cidade. Desde aquela época a Prefeitura vem fazendo todos os 
trâmites a fim de que possamos receber o sinal de alta qualidade. Então, esse projeto é muito 
bom e está somente flexibilizando para que possamos receber o sinal de alta qualidade. 
Acredito que é um bom projeto e cabe a aprovação do mesmo. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  
“Senhor presidente, nobres companheiros, imprensa, Rádio Clube de Itapira, boa noite. Tive a 
felicidade de fazer essa indicação no início do ano. Disse que o bairro do Rio Manso possui 
sinal digital desde a copa do mundo. Assistimos a Copa do Mundo em minha residência. Cabe 
ressaltar que o sinal digital vem da cidade de Mogi Guaçu. Então, fico feliz que esse projeto 
esteja na Casa. Em minha opinião, gostaria de dizer que o projeto demorou para ser 
elaborado, pois já devíamos possuir o sinal digital em nossa cidade. Mogi Guaçu está em 
nossa frente em relação a muitas situações, inclusive na questão do sinal digital. Hoje estou 
feliz de votar esse projeto. Faz três anos que já estamos recebendo o sinal digital. Atualmente 
muitas pessoas de nossa cidade possuem televisão de ótima qualidade, mas não estão 
recebendo o sinal digital. Para recebermos o sinal digital em nossa cidade é necessário a 
compra dos aparelhos. Estamos recebendo o sinal no meu bairro há quase três anos. Fico feliz, 
pois será a cidade que ganhará com essa situação. O sinal é muito bom. Assistimos os 
meninos da vila no domingo passado com sinal digital. Obrigado e boa noite a todos.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Projeto de Lei nº 053/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00130/2012.- Requer oficiar a Direção da CPFL Paulista, 
objetivando a mesma explique os motivos que estão levando o Município de Itapira ficar 



constantemente sem energia elétrica, especialmente aos domingos. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  
“Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários, imprensa, internautas, boa 
noite. Rapidamente venho a esta tribuna, senhor presidente, para dizer que a maioria dos 
vereadores foram abordados pela população. Virou fato corriqueiro nos domingos em relação 
a vários apagões durante o dia. Essa situação tem levado alguns prejuízos para a população. 
Dias atrás houve a queima de uma bomba de um posto de gasolina. Então, são muitos 
prejuízos. Em meu entender, a CPFL resolverá o problema por ser uma companhia de 
respeito. Então, espero que a CPFL acate esse requerimento e entre em contato com a 
população de Itapira a fim de constatar o que está ocorrendo. Caso seja necessário, acredito 
que podemos conversar e constatar o que podemos auxiliar. Muito obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite a todos. Também 
fui procurado, Ferrarini. Procurei algumas informações. Acredito que o requerimento é muito 
bom. Somente queria chamar a atenção de todos em relação a uma situação. Quem passar de 
carro ou caminhar pelo bairro da Santa fé, nas proximidades da chácara do Saliba, constatará 
que existe uma rede de alta tensão na localidade. Nos domingos, por incrível que pareça, é o 
dia que existe menor consumo de energia. O que aconteceu foi exatamente no intervalo do 
jogo. Se vocês perceberem verão que estão fazendo uma proteção no chão com postes de 
madeira. Os cabos dos postes de madeira não podem encostar no chão. A troca é muito rápida. 
Acredito que a energia é cortada por trechos. Quem passar pela localidade perceberá que a 
situação está vindo desde a cidade de Mogi Guaçu. Então, esses cortes são rápidos e 
constantes. Isso é devido a troca dos cabos de torre. São três cabos de alta tensão. Todos eles 
estão sendo trocados, sendo que as torres antigas estão ficando mais baixas. Isso acontecerá 
por mais um determinado período. Eles estão passando pela cidade de Itapira fazendo 
manutenção e trocando torres. Acredito que o serviço não está sendo feito pela CPFL local. 
Acredito que seja uma situação estadual. Realmente deveria haver uma explicação para a 
população. O motivo de estar acontecendo isso é exatamente pela manutenção das torres e a 
troca das mesmas. É uma situação muito perigosa. Realmente faltou a informação para com a 
população. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 130/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
4º) Em única discussão a Indicação nº 00197/2012.- Sugere colocação de placas proibindo o 
uso de bicicletas em toda a extensão do calçadão da Avenida dos Italianos. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 00205/2012.- Sugere 
instalação de semáforo no cruzamento da Rua Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida 
dos Italianos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em 
única discussão a Indicação nº 00206/2012.- Sugere instalação de um redutor de velocidade 
tipo lombada na Avenida Mauro Simões nas proximidades da Igreja Adventista. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 
00211/2012.- Sugere a instalação de HELIPONTO na cobertura do Hospital Municipal para 
agilizar a remoção e internação de pacientes em situações de emergências médicas. Autoria: 



Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 08 de Maio 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, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público 
que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus 
colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da 
presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


