
ATA DA 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 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. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, nobres 
vereadores, internautas, imprensa escrita e falada, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. O 
assunto que me trás a esta tribuna é no sentido da Segurança. Essa situação já foi falada por 
outros vereadores. Os vereadores estão se empenhando na questão da Segurança em nossa 
cidade. Na semana passada o vereador Kará, juntamente com minha companhia e do 
presidente da Associação Comercial, estive em uma audiência em São Paulo com o Secretário 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Levamos os recortes de jornais e um ofício 
solicitando melhorias no efetivo da Polícia Civil, Militar, assim como também na questão de 
material de trabalho, ou seja, viaturas, motos, armamentos, etc. São situações que colaboram 
na prestação de serviços com qualidade para com a população. De imediato, na audiência, foi 
dito que a nossa solicitação poderia ser acatada através da troca de seis viaturas da Polícia 
Militar, além da aquisição de mais duas viaturas novas. Duas motos também seriam 
disponibilizadas. Itapira somente possui um delegado. Inclusive, muitas vezes o delegado 
acaba ficando em Mogi Guaçu. Então, é muito difícil. A população diz que existe a 
necessidade de mais um delegado em nossa cidade. O secretário também se comprometeu em 
envidar esforços para enviar mais um delegado a nossa cidade, além de um coronel a fim de 
cuidar da companhia policial. Obtive informações da delegacia que os veículos em condições 
ruins já estavam sendo retirados, pois não estavam em condições de uso. Acredito que alguns 
recursos estão sendo enviados para melhorar a segurança em nossa cidade. Hoje ocorrerá uma 
reunião na Associação Comercial com as pessoas envolvidas na questão de segurança. É um 
interesse de nossa cidade. Nesses últimos tempos têm ocorrido furtos e roubos com frequência 
na cidade. A população está com medo. É muito importante os trabalhos direcionados a 
questão da Segurança. De pronto, o delegado geral disse que iria nos atender. Cabe ressaltar 
que na reunião também estava presente o deputado Barros Munhoz. Ele também reivindicou 
essas melhorias para a nossa cidade. Acredito que a segurança de nossa cidade é de interesse 
de todos. Devemos buscar os recursos em todos os lados. A realização de uma audiência 
também é importante como a vereadora disse anteriormente. Devemos buscar recursos 
materiais e humanos a fim de trazer um pouco mais de tranquilidade para a população 
itapirense... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Quando elaborei a indicação solicitando que o presidente desta Casa realizasse uma audiência 
pública, foi justamente nesse sentido, ou seja, para que as partes envolvidas possam nos 
informar quais as deficiências que a polícia possui atualmente. As deficiências poderiam ser 
do ponto de vista do efetivo policial ou do ponto de vista material. Desse modo, acredito que 
poderíamos dar o próximo passo no sentido de solicitar de outras esferas o que nos foi 
passado. Por esse motivo solicitei a realização dessa audiência pública. Obrigada... 
Continuando o orador: É de súmula importância. Haverá uma reunião na data de hoje, 
sendo que haverá outra reunião onde seremos convidados a participar. Desse modo, estaremos 
constatando o que é melhor para a nossa cidade. Caso unirmos as forças, com certeza os 



objetivos serão alcançados. Outro assunto faz referência a uma indicação que trata da Avenida 
dos Italianos. A matéria não proíbe o trânsito de bicicletas na Avenida dos Italianos ou muito 
menos na ciclovia. É muito pelo contrário, ou seja, acredito que devemos ampliar a ciclovia. 
Pessoas idosas caminham pela localidade e acabam sofrendo acidentes com algumas 
bicicletas. Então, somente é solicitado que os ciclistas respeitem o espaço do pedestre. Com 
certeza estaremos reivindicando para que a ciclovia seja ampliada em nossa cidade. Seriam 
essas as informações a fim de que as mesmas não saiam distorcidas. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de 
Itapira, internautas, boa noite. Possuo alguns assuntos que gostaria de compartilhar com os 
demais vereadores, a população em geral e a imprensa. Em primeiro lugar gostaria de 
parabenizar todas as mães itapirenses em nome da vereadora Sônia Calidone, pois dias atrás 
houve a passagem do Dia das Mães. Nossas mães são muito importantes em nossas vidas. 
Gostaria, em nome da vereadora Sônia, de parabenizar todas as mães itapirenses. Outro 
assunto seria relacionado a uma emenda de minha autoria no orçamento do ano passado 
solicitando R$ 50.000,00 para a Banda Lira Itapirense. Desse modo, a mesma se transformaria 
em banda sinfônica. O prefeito enviou o projeto a esta Casa, sendo que o mesmo será votado 
na data de hoje. Cabe ressaltar que as comissões já exarou o respectivo parecer. Espero que 
todos os vereadores apoiem essa iniciativa, pois a Banda Lira Itapirense é um patrimônio 
cultural centenário de nossa cidade. Com certeza ela merece esse apoio da administração. Os 
trabalhos que os integrantes da banda desenvolvem com as crianças e adultos faz nos 
sentirmos muito orgulhosos por tal feito. Então, gostaria de parabenizar a administração 
municipal mais uma vez, pois o prefeito Toninho Bellini encaminhou a esta Casa de Leis o 
projeto de lei. Quero agradecer de coração esse apoio para com a Banda Lira. Outro assunto 
seria que estive conversando com o Aldo Ferrari, funcionário do Ministério do Trabalho. Ele 
me disse que possui um contato em Brasília que garante uma verba para a construção de um 
posto avançado do Ministério do Trabalho em nossa cidade. Entrei em contato com a Maria 
Iolanda Avancini Colosso a fim de constatar se existe algum terreno disponível. Estamos 
fazendo um levantamento. Vamos receber essa pessoa que o Aldo estará trazendo a nossa 
cidade. Esperamos encontrar uma área, caso todos aprovem, a fim da construção de um prédio 
digno para o atendimento junto ao trabalhador. O trabalhador Itapirense merece. Caso exista 
essa possibilidade de construirmos um prédio próprio, acredito que devemos envidar o 
máximo de esforços para que essa situação seja concretizada. Então, é muito importante 
localizarmos um espaço em nossa cidade. Outro assunto seria que estive conversando com o 
Jhony, diretor do Departamento de Trânsito. Conversamos sobre os projetos existentes na 
secretaria. Um deles seria no sentido da aquisição de um veículo no valor aproximado de R$ 
150.000,00. Esse veículo é adaptado em algumas situações, onde, automaticamente, viria a 
colaborar com os trabalhos da equipe no dia a dia. Então, comprometi-me a entrar em contato 
com o Deputado Federal Guilherme Mussi a fim de realizarmos uma emenda no Orçamento 
Geral da União do próximo ano. Desse modo, acredito que esse pedido poderá ser atendido. O 
deputado tem ajudado a nossa cidade na medida do possível. Cabe ressaltar que o deputado já 
disponibilizou R$ 200.000,00 para a nossa cidade, onde parte da verba será empregada na 
reforma da UBS situada nos Prados e parte na compra de uma ambulância. Espero que o 
deputado se empenhe nessa causa, pois automaticamente, auxiliará o Departamento de 
Trânsito. Cabe lembrar que a frota de veículos está crescendo assustadoramente. Praticamente 
possuímos a mesma estrutura. Então, essa seria uma bandeira pela qual venho brigando, ou 
seja, tentar estruturar o Departamento de Trânsito de nossa cidade para que o mesmo possa 
atender toda a demanda. Não é fácil. Existem mil problemas. Para cobrarmos é necessário ser 



disponibilizado uma estrutura à altura do Departamento de Trânsito. Outro assunto seria que 
fiz uma indicação, em parceria com o vereador Toninho Orcini, solicitando ao prefeito para 
que envie um projeto de lei a esta Casa no sentido de que o idoso e o deficiente tenham 
isenção do pagamento relacionado a Zona Azul. Atualmente os locais para estacionar estão 
estabelecidos. Várias cidades já elaboraram esse projeto de lei. Solicitei para que o Elias 
realizasse um estudo nesse sentido. Espero que possa contribuir com esse debate relacionado 
a favor dos idosos e deficientes. O último assunto seria que gostaria de pedir ao líder do 
prefeito para que me auxilie em relação a um pedido vindo do Conjunto Habitacional Dr. José 
Secchi. A localidade possui um sério problema relacionado a iluminação. A Prefeitura já 
corrigiu os problemas, mas vira e mexe a luz volta a apagar. Não sei qual seria o motivo. 
Sabemos que não é fácil, pois a cidade é de médio à grande porte. Sempre existem problemas 
desse tipo em nossa cidade. Sabemos que a Prefeitura faz sua parte. Muitas vezes as pessoas 
acabam destruindo o patrimônio de nossa cidade. A luta é constante. Peço com carinho ao 
líder do prefeito para que constate o que está ocorrendo na localidade. Caso seja um problema 
relacionado ao vandalismo, acredito que devemos tentar fazer de tudo para coibir essa 
situação. Caso seja somente um problema técnico, gostaria que o vereador colaborasse em 
relação a esse ponto. Agradeço a atenção de todos. Bom trabalho a todos. Boa noite.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Gostaria de agradecer a 
presença de todos na pessoa do Sr. Mario Bazani e seu filho Paulo. Gostaria de endossar as 
palavras do Ferrarini em relação a Banda. O parabéns é direcionado a esta Casa como um 
todo, pois o convênio com a Banda está firmado há quase oito anos. Uma coisa muito 
importante que sempre dizia era que o pessoal mais idoso estava indo embora, sendo que não 
havia uma renovação na banda. Então, hoje fico feliz em dizer que possuímos uma banda para 
mais 150 anos à frente. Não vamos ver, mas a juventude que vocês estão formando, acredito 
que todos estão de parabéns. Isso é muito importante. É uma tradição que não pode acabar e 
uma cultura que somente tende a aumentar. Então, acredito que devemos parabenizar todos os 
integrantes da banda, pois vocês realmente desenvolvem um trabalho sério. Fico muito feliz 
de ver a quantidade de jovens que a Banda Lira Itapirense possui. Queria dizer aos colegas 
que foram aprovados dois requerimentos pelo pessoal do Parlamento Jovem. Gostaria que 
vocês analisassem com carinho e caso a matéria não seja correlata, acredito que a Casa poderá 
encaminhar ao prefeito. Gostaria da opinião de todos. Fico feliz pelo fato de eles estarem se 
desinibindo. Acredito que esta Casa realmente iniciou um trabalho histórico. É um projeto da 
Casa, ou seja, um projeto de todos. O projeto é copiado, em grande parte, de outras cidades, 
mas implementado e adaptado ao sistema de Itapira. Parabéns a todos. Pelo trabalho que vi, 
acredito que todos obterão bons frutos em relação a esses jovens. Quem sabe, em um futuro 
próximo, pode sair novas lideranças desse parlamento. Também vim a esta tribuna para 
parabenizar a equipe dos festejos de São Benedito. Achei a festa muito bem organizada. 
Estive presente na festa por 4 dias. Salvo algumas exceções que ocorreram na festa, acredito 
que como um todo o festejo acabou sendo muito bonito, além de boa organização das 
barracas. Achei muito bom a montagem das barracas iniciarem no dia três. Sempre existem 
problemas de trânsito na região da festa. A situação acaba ficando um pouco caótica devido a 
grande quantidade de veículos em nossa cidade. Todos estão de parabéns. Acredito que a festa 
foi um sucesso. Infelizmente a crise econômica deve ter afetado a parte de vendas, mas no 
geral acredito que a festa foi muito boa e organizada. Essa situação é muito importante, pois a 
realização da festa vem de uma tradição de mais de 100 anos. Às vezes as pessoas querem 
opinar sobre alguns assuntos, mas acredito que as mesmas devem entender que a situação não 
é fácil. Não existe a possibilidade de mexer em algo com mais de cem anos de tradição. A 



festa é muito boa, pois dura há mais de cem anos. Então, acredito que somente devemos 
parabenizar e dar andamento na festa. Particularmente vim a esta tribuna porque há uma 
semana fiz críticas direcionadas a imprensa, tanto para o Tribuna quanto, especificamente, 
para o PCI, através da pessoa do Nino Marcatti. Costumo dizer que estou na política há 
quinze anos. O tempo é o senhor da razão. Antigamente demorava-se mais tempo para vermos 
aquilo que falávamos. Hoje em dia a coisa está tão dinâmica e rápida na internet que algumas 
situações que disse a cerca de um mês e meio já estão sendo constatadas pelo Nino Marcatti. 
Disse há algum tempo que o Nino Marcatti já tinha sido convidado pelo deputado a integrar 
uma secretaria. Ele me encontrou e disse que não era nada disso. Ele se trai no próprio drops 
que ele escreve quando diz que o candidato do PDT convidou-o e acabou agradecendo. Ele 
diz que já obteve um convite desse tipo. Possuímos três pré-candidatos. Ele estava recebendo 
do candidato do PDT. Então, ele mesmo confirmou com suas próprias palavras que já foi 
convidado. Ele deve possuir um acordo com o candidato do deputado. Por esse motivo que 
ele vive falando mal dos outros candidatos no PCI. Quando digo falar mal seria no sentido de 
criticar politicamente os candidatos. Desse modo, ele abre um campo enorme para o candidato 
do deputado. Então, ele acaba estendendo o tapete vermelho para o candidato do deputado e o 
tapete com espinhos para nós. Dou muita risada disso porque ele tenta dizer que é imparcial. 
Ele não consegue porque acaba se entregando através das palavras. Disse na semana passada 
que um amigo em comum me contou que ele se encontra regularmente com o deputado. Ele 
vem aqui e acaba confirmando essa situação. Às vezes se encontra na sexta, quinta ou sábado. 
O que o Nino Marcatti tem tanto para falar com o deputado toda semana se ele diz que é 
imparcial? Ele não me procura toda semana. Quando procura, que fique registrado, é para 
tentar dar crédito a alguma fofoca que vai publicar. Fica ruim ele dizer que não ouviu o outro 
lado. Quando não atendemos ele acaba achando ruim. Não adianta, pois ele pergunta para 
você e no outro dia a minha resposta nunca sai. Sempre sai aquilo que ele quer dizer. Então, 
volto a dizer que o Nino Marcatti está na campanha do deputado. Deve estar recebendo por 
isso. Tenho quase certeza porque ninguém vai toda semana prestar contas ao deputado caso 
não exista nada para fazer. Volto a dizer que a imparcialidade não existe. Há um tratamento 
diferenciado. É um site de fofoca. Até que se comece a dar credibilidade nas informações, 
além de checá-las, acredito que continuarei tratando como um site de fofoca. Fico feliz por 
isso. Quando falamos nesta tribuna acabamos sendo julgados nas ruas. Falo e tenho o 
privilégio em dizer que não sou eu quem está comprovando e sim as próprias palavras do 
Nino Marcatti. Basta ler o PCI. Estou até fazendo propaganda do PCI para que as pessoas 
leiam e vejam que o Nino Marcatti confessa que se reúne com o deputado toda semana. 
Passamos informações sérias. Não queremos falar mal de ninguém e sim de propostas. 
Pré-candidatura é para disponibilizarmos propostas e não ficar falando da vida dos outros. A 
cidade já viveu essa situação no passado. Acredito que devemos trazer propostas sérias para 
Itapira. Não adianta você passar proposta séria e no dia seguinte sair somente a fofoca 
publicada. Ele deixou claro essa situação. Então, não podia deixar, em hipótese nenhuma, de 
falar sobre essa questão. Depois ele fica dizendo que ficou tentando entender as palavras do 
Manoel Marques. Nino, as minhas palavras são diretas. Em minha opinião, você está com o 
deputado e na campanha do mesmo. Em minha opinião, você recebe pelo serviço que faz. 
Nada mais justo. Agora não me venha dizer que você é imparcial. Vou dizer outra situação, 
senhor Nino Marcatti. Gosto de dizer porque com o tempo tudo vem. Atualmente o senhor 
participa de reuniões políticas do grupo com o candidato do deputado e com algumas pessoas 
integrantes da coordenação. Inclusive, houve um episódio que me parece, segundo 
informações, que o senhor teve que sair de uma reunião porque um membro do grupo do 
deputado somente entrava caso o senhor saísse. Com o tempo tenho certeza que 



confirmaremos essa situação. Nessa vida política e pública nada fica nos bastidores ou 
embaixo do tapete. Tudo vem à tona. Sei que o senhor participa das reuniões políticas e sei 
que o senhor não foi bem visto por um dos integrantes do grupo político do deputado. Hoje 
em dia existe celular e gravam as reuniões. Hoje em dia tem de tudo. Com o tempo as coisas 
acabam aparecendo. Estou aqui há quinze anos e já vi muitas coisas que dizíamos nesta 
tribuna vir à tona. É isso que tinha a dizer. Muito obrigado e boa noite.” Não havendo mais 
nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 
Vereador MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que 
proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 56/2012.- Altera a lei nº 4.260/2008, alterada pelas Leis nºs 4.503/2009, 4.807/2011 e 
4.870/2012. Autor: Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 2º) Emenda 
Modificativa de nº. 001/2012.- Altera o Art. 3º do Projeto de Lei nº 54/12, que dispõe sobre a 
liquidação e extinção da Empresa Municipal de Urbanização e Habitação de Itapira - 
EMUHI.. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 3º) Emenda Aditiva de nº. 002/2012.- Acrescenta-se 
inciso III ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 42/12, que excepciona desdobros em condições e 
prazos que menciona.. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 67/2012.- Ao Projeto de Lei nº 55/2012. 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 55/2012, de autoria do nobre Vereador Carlos 
Alberto Sartori, que "Denomina estrada rural municipal no bairro Cercado Grande de Paulo 
Vieira", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez 
que é meritória a homenagem que este Poder Legislativo presta ao saudoso cidadão, que em 
vida sempre pautou pelo trabalho, pai e esposo exemplar. 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 15 de 
Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 5º) PARECER nº. 
68/2012.- Ao Projeto de Lei nº 57/2012. 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 57/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Autoriza a abertura de crédito especial 
no valor de R$ 50.000,00", 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. 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 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 69/2012.- Ao Projeto de Lei nº 58/2012. 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 58/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
que "Autoriza permuta de imóveis do Patrimônio Municipal", 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 15 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. 7º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00144/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz 
Alves Pedroso. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00145/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Adão Pedro Franco. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00146/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luzia Bianchini Fuini. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cleuza Rosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00148/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Achiles Benedito 
Sartorelli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00149/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Davi Basílio de Matos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00150/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacir Jacinto da Silva. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Anibal Gutierrez. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00152/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Avelina Machado Fernandes. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00153/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Georgina Luzia da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00154/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida de Oliveira Souza. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00155/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Joaquim Machado. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00156/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alcides Cavazzotti. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
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. 20º) Requerimento 
nº. 00137/2012.- Congratulação com o padre Ademir Bernardelli, festeiros e comunidade, 
pela brilhante organização das solenidades religiosas da Festa de São Benedito. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 21º) Requerimento nº. 00138/2012.- Voto de Congratulação com o Alto 
Comando da Academia da Força Aérea - Pirassununga/SP, a Esquadrilha da Fumaça, pela 
comemoração dos 60 anos de criação do maior show aéreo do Brasil. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
22º) Requerimento nº. 00139/2012.- Oficiar ao Exmo. deputado estadual e Presidente da 
Assembleia Legislativa, Dr. José Antonio Barros Munhoz, reivindicando a pavimentação 
asfáltica da estrada vicinal do Córrego do Coxo. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 
00140/2012.- Voto de Congratulação com o Sra. Izaura Fray Marcatti, pelo transcurso de seu 
87º aniversário de nascimento, ocorrido em 14 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00141/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Editi Pereira Trajano, pelo transcurso de seu 
aniversário natalício. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00142/2012.- Congratulação 
com a Sr. Zico Sartorelli, pelas comemorações do seu aniversário natalício. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
26º) Indicação nº. 00213/2012.- Sugere instalação de semáforo para pedestres nos 
cruzamentos das ruas Comendador João Cintra com XV de Novembro; e Avenida Rio Branco 
com a Rui Barbosa. Autoria. Cleber Borges. 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 15 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00214/2012.- Sugere 
determinar aos departamentos competentes realizar obra no sentido de nivelar as tampas de 
bueiros nas ruas que receberam nova pavimentação, especialmente na Avenida São Paulo. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 28º) Indicação nº. 00215/2012.- Sugere dotar-se de corrimão e iluminação a 
escadaria que liga a Avenida dos Italianos até a Rua Coronel Francisco Cintra. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
29º) Indicação nº. 00216/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 
Avenida São Paulo defronte à padaria existente na referida via. 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 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Indicação nº. 00217/2012.- Sugere construção de calçada em toda a Rua 
João Ferrari, no bairro Della Rocha, via esta que dá acesso ao Braz Cavenaghi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
31º) Indicação nº. 00218/2012.- Sugere construção de calçada na Rua Benedito Bataglini nas 
proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima haja vista que os pedestres estão 
caminhando na rua. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente.32º) Indicação nº. 00219/2012.- Sugere reforma da 
calçada da parte de trás do Cemitério da Saudade, bem como reforma do muro. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
33º) Indicação nº. 00220/2012.- Sugere reforma em toda extensão da calçada ao redor do 
campo de futebol da Vila Boa Esperança, principalmente na rua em que é realizada a feira. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Indicação nº. 00221/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou 
recapeamento asfáltico na Rua Emílio Ribas, na Vila Boa Esperança. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação 
nº. 00222/2012.- Sugere gestões objetivando instalação de pontos de iluminação nas ruas do 
Conjunto Residencial Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 
00223/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Amabile Frassetto Ferracini. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 37º) Indicação nº. 00224/2012.- Sugere encaminhamento de projeto de Lei a esta 
Casa dispondo sobre alteração da Lei nº 4.668/2012 que criou a Área Azul, estabelecendo 
isenção de tarifa aos idosos e deficientes. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Antonio Orcini 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 
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: 38º) Ofício SNJ nº 
310/2012. Ref. Requerimento nº 24/2012.- Através de requerimento retro, o vereador Carlos 
Alberto Sartori, requereu informações concernentes a eventual inutilização do gabinete 
dentário da UBS da Vila Figueiredo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Ofício SNJ 
nº 311/2012. Ref. Requerimento nº 79/2012.- Através de requerimento retro, a composição 



deste Poder Legislativo requereu a revogação do Decreto Municipal que determinou o recente 
aumento da tarifa de água do SAAE. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ofício SNJ 
nº 300/2012. Ref. Requerimento nº 78/2012.- Através de requerimento retro, o vereador 
Carlos Alberto Sartori, requereu informações concernentes a eventual falta de equipamentos 
nas ambulâncias. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
004728/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 (REDE CEGONHA) COMP 04/2012 MUNICIPAL 
UF SP, no valor de R$ 38.325,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Ministério 
da Saúde Nº Ref. 005342/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 (REDE PSICOSSOCIAL) COMP 
04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 12.224,19. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005549/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 PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 
de R$ 18.466,99. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
001547/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 
04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001400/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 04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 
56.615,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Fundo Nacional de Assistência 
Social: Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452 de 20 de Março de 1997, 
comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social 
destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no valor de 
R$ 46.891,95. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): Convite para a realização da segunda 
Marcha de Combate a Exploração e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes a 
realizar no dia 18/05 a partir das 14:00 com saída da Rua Orestes Pucci, defronte ao Hotel São 
Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) IESI:  Convite para realização da ação de 
trânsito na Praça Bernardino de Campos, dia 19 de Maio de 2012 à partir das 8:30. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 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 = A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Somente 
gostaria de retomar o assunto para entendê-lo. Inclusive, existe até uma proposta em relação 
as indicações do Parlamento Jovem. As indicações vindas do Parlamento Jovem serão 
acolhidas por todos os senhores vereadores?... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 
Coloquei nas mãos de todos para que se manifestem até na próxima semana. Caso as 
indicações não forem correlatas e todos concordarem, acredito que as matérias viriam em 
nome de todos os vereadores indicando no bojo das mesmas que foram aprovadas pelo 
Parlamento Jovem. Essa seria a proposta. Por esse motivo deixamos nas mãos de vocês a fim 
de possuírem tempo de verificarem a situação... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: A 
matéria será encaminhada diretamente para o Elias a fim de que o mesmo verifique se a 
mesma é correlata?... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: Ele já está ciente disso. Na 
realidade seria mais a questão do posicionamento de vocês... Antonio Orcini: Acredito que 
essas matérias são correlatas. Acredito que a presidência da Casa deveria enviar ao senhor 
prefeito... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: Legalmente não podemos, nobre 
vereador. O Parlamento Jovem não tem autonomia de encaminhar diretamente ao prefeito. 
Precisamos abarcar essas matérias e encaminharmos como sendo da Casa. Por esse motivo a 
verificação é necessária. Se as matérias forem correlatas, acredito que daremos publicidade de 
que foram aprovadas. A matéria seria louvável, mas não poderíamos encaminhar ao prefeito 
devido a correlação das mesmas. As matérias que não forem correlatas serão transformadas 
como se fossem da Casa como mérito do Parlamento Jovem e, automaticamente, 
encaminhadas ao prefeito. Esse seria o propósito... Antonio Orcini:  Essa sugestão 
relacionada a pavimentação asfáltica é correlata do corrente ano. Inclusive, estive 
conversando com algumas pessoas sobre essa questão. O prefeito disse que a localidade será 
recapeada como um todo. A rotatória também seria construída. Acredito que acabaremos 
frustrando os jovens, caso não acatarmos as matérias... A seguir, o Sr. Presidente diz o 
seguinte: Acredito que podemos, caso a Casa concorde, enviar um ofício para conhecimento 
do senhor prefeito. Essa situação seria possível. Isso é possível desde que todos concordem 
com a situação... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: A segunda matéria não é correlata... 
A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: Podemos anotar a segunda matéria como sendo de 
todos e a primeira somente encaminharíamos um ofício ao senhor prefeito alegando que a 
matéria foi aprovada pelo Parlamento Jovem. Vamos deixar claro que as matérias não 
correlatas serão transformadas em nome de todos os senhores vereadores constando no bojo 
da mesma o mérito do Parlamento Jovem. As matérias correlatas serão somente enviadas, 
através de ofício, ao senhor prefeito municipal. Obrigado.” 1º) Em única discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 007/2012.- Dispõe sobre a concessão do Diploma "Anna Nery" 
aos profissionais da área da Saúde que se destacaram durante o biênio de 2011/2012. Autoria: 
Manoel De Alvário Marques Filho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 
007/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto 
de Lei nº 0055/2012.- Denomina estrada rural municipal no bairro do Cercado Grande de 
"Paulo Vieira". Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 
055/2012. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 



segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 
Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 055/2012. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0057/2012.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.000,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 057/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0058/2012.- Autoriza permuta de 
imóveis do Patrimônio Municipal. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 058/2012. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 058/2012. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
197/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 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. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
205/2012. Aprovada menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Votei contrário, senhor presidente, porque entendo que não precisamos de 
semáforo. Daqui a pouco Itapira ficará intransitável. Precisamos de algumas coisas, ou seja, 
educação no trânsito ou um engenheiro de tráfego que possa elaborar um projeto para a nossa 
cidade. Fico imaginando um caminhão pesado descendo e parando no meio da descida. Como 
ficaria essa situação? Acredito que a localidade necessitaria de mais placas indicativas e, 
efetivamente, uma constante educação no trânsito. Acredito que a implantação de um 
semáforo na localidade não seria a solução. É pelo contrário, ou seja, acredito que teríamos 
mais um problema em relação aos caminhões pesados. Obrigada.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Somente gostaria de lembrar, senhor 
presidente, que existe uma emenda de minha autoria e da nobre vereadora solicitando a 
pavimentação asfáltica desde o Antonelli até a Avenida Rio Branco, além da descida da 
Embaixador Pedro de Toledo com a Italianos. Naquela localidade, pelo o que já foi 
conversado junto ao Departamento de Trânsito, é humanamente impossível devido ao aclive 
ou declive. A localidade não comporta um semáforo. A informação que obtive foi que assim 
que forem iniciados novos recapeamentos na cidade, caso a massa asfáltica for suficiente, 



automaticamente a localidade será contemplada, além da sinalização da mesma. Caso a 
emenda for contemplada, com certeza a pavimentação e a sinalização serão realizadas. 
Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Por que nos 
horários de pico os guardas municipais não ficam presente na localidade? Os mesmos 
somente orientariam o trânsito para não se criar maiores problemas. Obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Esta 
presidência não vota, mas gostaria de me manifestar. Concordo com a vereadora Sônia. 
Existem problemas na localidade desde quando estava no gabinete. É um gargalo do trânsito 
na cidade. O correto seria elaborarmos um requerimento direcionado ao deputado Barros 
Munhoz, se assim o quiserem, até mesmo porque a matéria é de autoria do nobre vereador 
Carlinhos Sartori, solicitando uma nova ponte que contemple mais acima do morro até do 
outro lado do rio. Desse modo, os veículos passariam por baixo da ponte. Não tem outra 
solução. Não existe a possibilidade de implantação de um semáforo na localidade devido aos 
grandes veículos de carga pesada. Infelizmente muitos caminhões transitam pela cidade. 
Infelizmente não é possível, como o vereador Toninho Orcini disse, porque o guarda 
conseguiria disciplinar o trânsito na Italianos, mas ainda não haveria a possibilidade de 
disciplinar o trânsito na descida da Rua Embaixador. O problema maior é a questão da parada. 
Caso alguém atravessar, mesmo com a presença de um guarda, acredito que haverá maiores 
danos. Ninguém respeita mais nada. A única solução seria no sentido de rebaixar o nível da 
Italianos e a implantação de outra ponte. Graças a aprovação da permuta nesta Casa, a Rua 7 
de Setembro já foi adequada. Caso, em breve, fizerem uma saída na 7 de Setembro, acredito 
que desafogará muitas pessoas que caem na Avenida Italianos através da Rua Embaixador. 
Acredito que foi uma das melhores aprovações na questão de trânsito de nossa cidade. Uma 
pessoa que entende de trânsito já disse que a única solução seria a implantação de outra ponte. 
Nesse momento não existe outra solução. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Essa indicação foi solicitada por muitos pedestres e 
moradores residentes próximo a localidade. Alguma coisa precisa ser feita. A dificuldade para 
atravessar de uma via a outra é muito grande... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: É 
mais fácil vossa excelência solicitar uma passarela na localidade. Acredito que essa situação 
resolverá a questão do pedestre. Mesmo assim não conseguiríamos resolver o problema do 
trânsito... Continuando o orador: Muitas pessoas tem medo de atravessar a via naquele 
local. Acredito que necessitamos de um engenheiro de trânsito, como a vereadora disse. 
Devemos viabilizar algum recurso que colabore com os pedestres. Obrigado.” DESPACHO: 
APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 206/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 211/2012. Aprovada por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Votei favorável a essa 
indicação, mas acredito que não há tanta importância nisso. Em primeiro lugar gostaria de 
dizer que não possuímos trânsito igual as cidades de São Paulo ou Campinas. Possuímos o 



campo da Vila Boa Esperança. Caso seja necessário, acredito que podem descer no campo. A 
ambulância chegaria muito rápido até o campo. É um gasto desnecessário. Votei favorável, 
mas não concordo com a matéria nesse momento. Obrigado.” DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00213/2012.- 
Sugere instalação de semáforo para pedestres nos cruzamentos das ruas Comendador João 
Cintra com XV de Novembro; e Avenida Rio Branco com a Rui Barbosa. Autoria: Cleber 
Borges. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 15 de Maio de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente.10º) Em única discussão a Indicação nº 
00216/2012.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Avenida São Paulo 
defronte à padaria existente na referida via. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 15 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. 


