
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 de junho 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 e 
RODNEI SEMOLINI.  O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 
trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Ausente a 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Como primeiro orador inscrito, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros 
da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, internautas, boa 
noite. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para compartilhar com os demais vereadores e 
a população sobre o site do Partido Verde (PV). O mesmo possui um banco de projetos de 
deputados estaduais e vereadores. Inclusive, alguns projetos de lei, de minha autoria, que 
foram aprovados por esta Casa, foram encaminhados ao partido a fim de que outros 
vereadores também possam pesquisar e apresentar a mesma matéria em seus municípios. 
Estive pesquisando no site e acabei constatando dois projetos de lei, onde serão registrados a 
partir de amanhã. Espero contar com o apoio de todos os vereadores desta Casa. Acredito que 
os projetos serão de grande importância nas atividades do Executivo. O primeiro deles é de 
autoria dos vereadores Julio Cesar de Oliveira e Leandro Palmarine. É um projeto muito 
interessante, onde cria a Coordenadoria Municipal de Proteção, Defesa e Bem Estar Animal e 
o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O que acontece nos dias atuais? 
Aprovamos uma verba para a UIPA e a parceria entre a entidade e o poder público em relação 
aos animais. Então, acredito que podemos reforçar essa situação em nosso município criando 
essas duas pastas. O projeto de lei é muito abrangente. É claro que o projeto deve ser adaptado 
a realidade de nosso município. Em relação a essa situação, acredito que o Elias irá nos 
assessorar muito bem. Gostaria de registrar esse projeto acreditando que o mesmo contribuirá 
na causa dos animais abandonados. Acredito que podemos ser um grande parceiro da UIPA 
em relação a esse quesito. O outro projeto de lei, senhor presidente, é de autoria do vereador 
Roberto Mori Roda da cidade de São Carlos. O referido projeto dispõe sobre a criação de 
oficinas abertas e trabalho para ensino e profissionalização de deficientes físicos, visuais e 
auditivos. Tenho trabalhado firme na questão da acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais. Agradeço a Mesa da Casa por ter concretizado a acessibilidade no 
atendimento ao público deste Legislativo. Foi uma indicação que apresentei nesta Casa e logo 
foi aprovada por todos os vereadores. Cabe ressaltar que também elaborei um projeto de lei 
onde todos os futuros conjuntos habitacionais também deverão garantir a acessibilidade aos 
deficientes. Então, acredito que sempre estou trabalhando nessa questão. Essas oficinas 
garantem uma condição de participação dos deficientes em várias atividades. O objetivo é 
orientar e profissionalizar todo tipo de pessoas portadoras de deficiência. Então, esses dois 
projetos de lei serão adaptados a nossa realidade. Espero contribuir para com o nosso 
município através desses dois projetos. Outra questão seria no sentido da manutenção de 
alguns bueiros entupidos no bairro dos Prados. São reivindicações vindas de vários moradores 
da localidade. Também gostaria de dizer que amanhã registrarei uma congratulação 
direcionada ao empresário Édson Xiguematsu, pois o mesmo assumirá a presidência da 
Penha, juntamente com alguns diretores. É uma pessoa extremamente competente. Quando fui 
garçom da churrascaria Glória na década de 90, lembro-me que ele estava na empresa há 
muito tempo. É uma pessoa que sempre conversa conosco. Embora tenha uma posição 



importante na empresa, acredito que sempre prevaleceu a sua humildade. Acredito que é uma 
pessoa que merece ocupar a presidência da Penha. Cabe ressaltar que é uma empresa que gera 
muitos empregos. No passado a Penha passou por muitas dificuldades na questão do incêndio, 
mas acredito que em tempo recorde a mesma conseguiu se reerguer. Atualmente a empresa é 
uma das que mais gera emprego em nossa cidade. Muitas pessoas passaram pela Penha. 
Agradeço a atenção de todos. Bom trabalho e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, companheiros 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Acredito que 
grande parte da população itapirense tomou ciência de que no sábado, em torno das 21:00 
horas, ocorreu mais um grave acidente na rodovia que liga Itapira à Mogi Mirim. Esse grave 
acidente tirou a vida de dois jovens. Um deles com apenas 19 e outro com 25 anos. Realmente 
essa situação chocou toda a população itapirense. Muitas pessoas compareceram no velório. 
Antes e depois da duplicação ocorreram muitos acidentes. Os acidentes aumentam a cada dia 
que passa. Muitas vezes a imprudência de alguns acaba tirando a vida de outras pessoas. A 
nossa pista é exemplo. Mesmo quando são disponibilizadas boas condições a fim de que as 
pessoas possam dirigir cuidadosamente, ainda ocorrem muitos acidentes. Na verdade ninguém 
nunca saberá o porquê ou de que forma acorreu esse acidente. Os pais dos garotos são pessoas 
batalhadoras. O Jonas era campeão paulista de jiu jitsu. Com certeza ele levaria o nome de 
Itapira para muito longe. Ele era uma pessoa encantadora e muito promissora no esporte 
itapirense. Infelizmente isso aconteceu. Gostaria de deixar registrado, em nome de todos os 
vereadores desta Casa, os meus sentimentos de consolo a essas famílias. É mais uma família, 
dentre muitas outras de nossa cidade, que perdeu seus entes queridos. Como estamos falando 
sobre as estradas, levando em consideração que o vereador Ferrarini tocou no assunto, 
gostaria de pedir um pouco de paciência a população que reside nos bairros rurais de nossa 
cidade. As chuvas do mês de junho não tem esse tipo de intensidade há mais de trinta anos. O 
que era para chover nos meses de maio, junho, julho e agosto, acabou chovendo em apenas 10 
dias do mês de junho. Realmente é um grande absurdo. Nesses momentos não existe estrada 
rural que aguente esse tipo de situação. Não estou deixando nenhum tipo de desculpa. O 
pessoal da Prefeitura está de prontidão. Realmente a situação está muita complicada. Muitas 
vezes, em vez de corrigir os problemas, automaticamente acabamos piorando a situação 
colocando cascalho nas estradas. O cascalho acaba se transformando em brejo. Então, espero 
que a população de nossa zona rural tenha um pouco de compreensão. Muitas estradas estão 
boas, mas também existem trechos de difícil acesso. Muitas pessoas questionam o porquê que 
as estradas não são asfaltadas. As coisas não acontecem dessa maneira. Deve existir um 
projeto vindo do governo Estadual, juntamente com a Prefeitura Municipal, para que as 
estradas possam ser asfaltadas. O nosso município possui muitas estradas rurais. Acredito que 
não existe a possibilidade de se firmar convênios a fim de asfaltar todas as estradas de nossa 
cidade. É impossível. Não quero apostar, mas acredito que nos próximos 15 anos essa 
situação não será possível. Itapira possui uma área rural muito extensa. Uma luta muito 
grande deve ser travada a fim de se chegar ao destino que todos desejam. Acredito que todos 
viram o que passei quando levei uma canetada e o presidente do PSB, Sr. Marcio França, tirou 
o partido de minhas mãos. Graças a Deus um suplente desta Casa entrou com um pedido. Ele 
era o sexto suplemente. Isso causou um transtorno muito grande em minha vida, onde fui 
obrigado a me defender e procurar um advogado. Conversar com a pessoa não adiantou, pois 
a mesma foi na conversa de pessoas que não deveria ir. O Marquinhos somente acabou 
gastando seu dinheiro. Acabei ganhando em primeira instância. Há pouco tempo houve uma 
audiência a fim de constatar se realmente continuaria no PT. Pelo andar do bonde, acredito 
que estou respaldado judicialmente, pois fiz tudo dentro da lei. Pasmem vocês, pois isso 



aconteceu porque o Sr. Marcio França fez um acordo com o Sr. Barros Munhoz. Ele passou a 
ser Secretário de Turismo em São Paulo. Essa situação permitiu que ele colocasse três 
apadrinhados em cargos na Assembleia Legislativa. Tudo estava correndo muito bem e 
corretamente. Não sei se a proposta do Adad deve ter sido feita ao Sr. Marcio França. Essa 
situação permitiu que ele quebrasse todo o acordo com o senhor Barros Munhoz. Hoje ele 
solicitou renúncia da Secretaria de Turismo, tirou seus membros da Assembleia Legislativa e 
disse que apoiará o PT. Dizia que tinha levado uma canetada e tinha sido vítima de uma 
maracutaia política. Posso ser prejudicado por tudo que estou falando, mas gostaria de dizer 
que não suporto esse tipo de política. Realmente o nosso país esta indo para o buraco por 
conta desses políticos. Muitos deles trocam e fazem acordos pessoais. São interesses e 
vantagens econômicas pessoais. É assim que humilham. Fui um cara que durante 10 anos 
esteve militando no partido do PSB. Muitas lutas passaram a fim de mudarmos a história. 
Mesmo assim, a canetada foi grande. Então, gostaria de deixar claro que talvez a situação 
possa ser revertida. Estão achando interessante que o PSB esteja do lado do PT. A diretoria 
antiga de dois municípios já conseguiu retornar. Pode ser que eu também consiga essa 
situação novamente. Pasmem vocês sobre a questão da política em nosso Brasil. Boa noite e 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 
BORGES: “Boa noite a todos. O que me traz a esta tribuna é sobre a matéria publicada no 
jornal Gazeta desse final de semana. De forma baixa, agressiva e lamentável a minha honra 
foi atacada. Confesso aos senhores que não gostaria de perder meu tempo com um jornal que 
usa linguagem de baixo nível e de mesa de bar como, por exemplo, 'gol vai para o brejo' e 
'homem vai preso com picanha na cueca'. Então, acredito que seria inútil dialogar com esse 
tipo de pessoa. Como a minha honra foi manchada, acredito que necessito vir a esta tribuna 
para esclarecer os pontos. O Sr. Gilmar é o proprietário do jornal. É uma pessoa que não 
possui o mínimo de educação, além de ser desqualificada e estar devendo para a cidade toda. 
Isso é publico e notório. Então, acredito que não existe a possibilidade de dialogar com esse 
tipo de pessoa. Na verdade, ele é pau mandado do deputado. Todos sabem disso. Venho a esta 
tribuna para usar esse espaço a fim de me defender e mostrar os pontos em relação a matéria. 
Não sei se todos leram o jornal. De forma antidemocrática ele distribuiu os jornais em nossa 
cidade. Tenho testemunha em relação a essa situação. Pessoas que nunca leram o jornal 
acabaram recebendo um exemplar. A matéria diz que o vereador Cleber Borges apropriou-se 
de projetos de gestões como, por exemplo, a reforma da pista de atletismo e o sinal da TV 
digital, além de citar que mudei de partido. Então, senhores, venho a esta tribuna para mostrar 
que quem não tem nenhuma moral, além de ser mentiroso, é o capacho do Sr. Gilmar, 
proprietário do jornal Gazeta, bem como o deputado, mestre do mesmo. Vou provar que é 
mentiroso. O jornal diz, mas eles não provam. Em relação a reforma da pista de atletismo, 
senhores, gostaria de dizer que desde o ano de 2008, quando ganhei as eleições, constatei as 
dificuldades. Através dos atletas que acabaram me procurando, automaticamente iniciei a 
gestão no sentido da reforma da pista. O que aconteceu? Fui até o gabinete do prefeito e 
através do grupo do qual fazia parte fui buscar verbas do governo do Estado a fim de que a 
pista fosse reformada. Muito bem. Como ele disse que a gestão não seria de minha autoria, 
gostaria de dizer que há quatro anos busquei a verba. Atualmente a reforma da pista está 
sendo concretizada. Para provar essa situação aos senhores, gostaria de dizer que possuo 
documentos em mãos. Possuo em mãos o requerimento 46/2009 datado em 06 de abril do 
mesmo ano, onde solicita ao senhor prefeito para que faça gestões no sentido de firmar 
convênio com o governo do Estado de São Paulo a fim de que a reforma da pista seja 
concretizada. Provo para os senhores. Eles falam e não provam. Estou mostrando aos 
senhores quem está mentindo. Sobre outro fato, onde ele diz que apropriei da ideia e gestão 



do sinal digital, na qual o vereador Zé Branco oportunamente, de forma ímpar, fez várias 
indicações no início do ano... Uma vez por ano o vereador pode fazer a mesma indicação. 
Venho trabalhando em relação ao sinal desde o ano de 2010. Nesse ano o sinal passou por 
alguns problemas. Na época fiz gestão no sentido de que os problemas entre a Prefeitura e a 
EPTV fossem sanados. Para provar aos senhores que fiz gestão nesse sentido, gostaria de 
dizer que possuo em mãos o requerimento 265/2012 datado em 22 de junho do mesmo ano. 
Esse documento está disponível para quem quiser analisar. Nesta foto, senhores, podemos 
constatar a realização de reformas na pista. Acredito que não é problema meu se a situação 
demorou cerca de quatro anos para ser concretizada. Estive na Secretaria do Governo do 
Estado de São Paulo a fim de firmar a gestão nesse sentido e posso provar o contrário do que 
o jornal publicou. Em relação a TV digital, gostaria de dizer que o vereador Zé Branco fez um 
requerimento sendo que, desde o ano de 2010, já estava fazendo gestões nesse sentido. O sinal 
digital chegará a nosso município. Entrei em contato com a EPTV e fiz uma matéria alegando 
que o sinal digital será implantado em nosso município. Já que o vereador Zé Branco colocou 
nos três jornais que seria o pai da criança, gostaria que o vereador mostrasse a toda população 
o que seria sinal HD e Full Digital. Gostaria de saber o que vereador deveria fazer para que o 
sinal fosse implantado em nosso município e quais são os contratos e as agências reguladoras. 
Então, é muito fácil dizer que é dono disso ou daquilo. Não sou dono de nenhum projeto, pois 
apenas gostaria de ver o bem e a evolução do município. Ele fez a indicação no ano de 2012. 
Se ele quiser, acredito que ele também deveria fazer uma indicação no sentido da implantação 
da Infovia. Desse modo, acredito que o grupo do Barros Munhoz também alegará que é o pai 
da criança e os verdadeiros responsáveis pela implantação da Infovia no município. Em 
relação a minha mudança de lado político, gostaria de dizer que estive no grupo do deputado 
Barros Munhoz. Para provar para quem quer que seja que o deputado e o jornal mentem, 
gostaria de dizer que possuo em mãos um ofício datado em 18 de fevereiro de 2009, onde 
contém a assinatura do próprio deputado, na qual estou como representante da Câmara 
Municipal e solicito gestões no sentido de que a Infovia seja implantada no município de 
Itapira. Por que ele não trouxe? Porque é um projeto que beneficia a população e a juventude 
itapirense? É um projeto que democratiza o acesso a informação em nossa cidade. Diante 
disso, senhores, confesso que errei muito em fazer política da forma que fazia. Diante disso, 
gostaria de dizer que aprendi que a política é uma questão de diálogo. Política é conversar e 
ouvir as duas partes. Desse modo, acabei abrindo diálogo com o prefeito Toninho Bellini, 
sendo que o mesmo encampou o projeto e já investiu mais de R$1.000.000,00. Para provar 
que eles mentem, senhores, gostaria de dizer que possuo em mãos o jornal Gazeta datado em 
24 de outubro de 2009, na qual diz o seguinte: 'Munhoz garante recursos para a implantação 
da Infovia. Diante do nível que chegou o assunto da Infovia Municipal, a reportagem do 
Gazeta procurou na tarde de ontem o deputado Barros Munhoz para saber a posição do 
parlamentar sobre o imbróglio e, principalmente, se existe a possibilidade de liberação de 
recursos Estaduais para a implantação do projeto do vereador Cleber Borges.' Pasmem. 
Escutem o que ele disse. 'Posso garantir a vocês que coloco o meu mandato a serviço desse 
importante projeto e, sobretudo, para a juventude e asseguro até R$ 2.000.000,00 em verbas 
Estaduais.' Então, senhores, são declarações do deputado e do próprio Sr. Gilmar. Prometeu 
trazer a Infovia e não trouxe. Mediante essa situação, abri diálogo com o prefeito Bellini, 
sendo que o mesmo, de forma democrática, entendeu que o projeto é bom para o município, 
além de viabilizar acesso à informação a muitas pessoas carentes. Mentiroso é o Sr. Gilmar e 
o próprio deputado. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres 
colegas, público presente, boa noite. Primeiramente gostaria de dizer que estive na semana 



passada no evento do Sindicato referente as mães do paço municipal e demais setores da 
Prefeitura Municipal. Gostaria de parabenizar o Sindicato, pois esse tipo de homenagem vem 
já foi concretizada em muitos anos anteriores. Não foi possível no mês de maio devido a uma 
série de eventos agendados, mas acredito que o Sindicato está de parabéns. Gostaria de avisar 
os interessados que se fazem presentes na Casa esta noite que o projeto de lei referente ao 
subsídio dos vereadores estará na pauta da próxima sessão. Ele foi protocolado nesta Casa na 
quarta feira da semana passada. Quinta e sexta feira não houve expediente. Cabe ressaltar que 
70% dos funcionários da Casa estão fazendo curso de segunda à quinta na cidade de 
Engenheiro Coelho. O curso é relacionado ao projeto de lei referente a transparência total. 
Estamos apenas com 30% do efetivo. Para que não saia conversa errada na imprensa, gostaria 
de dizer que o projeto estará na pauta da próxima terça feira. O mesmo será lido e enviado as 
comissões... Aparte concedido ao Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges: É importante 
que a juventude esteja presente na Casa esta noite. Esse nível de informação e política que a 
matéria mostra nos proporciona uma reflexão em relação ao tipo de política do qual o 
deputado quer trazer ao nosso município. Fica claro de como assusta a agressividade e o 
coronelismo que bate naqueles que se opõem, mostram desobediência ou, de alguma forma, 
se coloca perante algumas situações. Na eleição da presidência da Câmara votei no vereador 
Manoel Marques. Não votei no vereador Zé Branco. Devido a essa situação está acontecendo 
esse tipo de política. Então, devemos refletirmos para que esse coronelismo não volte 
juntamente com esse grupo que está querendo retornar ao poder. Obrigado e boa noite a 
todos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Venho falando nesta 
Casa a respeito da TV digital desde a copa do mundo. Essa situação está gravada. Desde a 
copa do mundo venho utilizando a tribuna para falar sobre essa situação. Já existe esse tipo de 
sinal na cidade de Mogi Guaçu. O bairro do Rio Manso recebe o sinal digital da cidade de 
Mogi Guaçu. O vereador está dizendo, na véspera das eleições, que ele é responsável pela 
conquista dessa situação. Vereador, não tenho que entender de TV digital e sim os técnicos. 
Estou apenas solicitando para o prefeito. Não entendo nada em relação a televisão. Assisto 
televisão de vez em quando. Se vossa excelência entende, gostaria de saber o motivo pelo 
qual ainda não trouxe essa situação para a nossa cidade... Continuando o orador: Resumindo 
a conversa, acredito que os dois vereadores apoiam a ideia. Quem ganhará com essa situação 
será a população de Itapira. Caso o sinal digital seja possível em nossa cidade, acredito que 
ficaremos muito satisfeitos. Em relação a questão da Infovia, gostaria de dizer que o vereador 
Cleber Borges sempre possuiu uma bandeira de campanha. Caso essa bandeira se torne 
realidade, acredito que o vereador obterá grandes chances de reeleição. Pelo o que estamos 
vendo, acredito que o sinal está prestes a ser liberado. Mesmo sendo liberado, 
automaticamente o sinal deverá ser testado. Não entendo dessa situação, mas tudo o que for 
bom para a população, em que pese as brigas internas na Casa, acredito que é importante. 
Somente vim a esta tribuna para falar em relação ao Sindicato, mas também gostaria de falar 
sobre outra situação. Sempre digo a mesma frase há 15 anos nesta Casa. O tempo é o senhor 
da razão. Algumas vezes ele vem com certa velocidade e outras um pouco mais. No caso do 
vereador Cleber Borges, acredito que a própria Gazeta disse uma coisa no passado e 
atualmente está desdizendo a mesma situação. Por esse motivo que a credibilidade da 
imprensa local está cada vez mais ladeira abaixo. As pessoas entram no embalo e afã da 
política, onde, automaticamente, acabam esquecendo de ser profissionais. A minha filha 
começou jornalismo. A primeira coisa que disse a ela foi o seguinte: 'Pelo amor de Deus. 
Paute pelo bom caminho. Caso tenha que meter o pau, faça com provas.' Inventar é um 
problema muito grave. As pessoas usam as palavras, distorcem e muitas vezes ainda querem 
ter razão. Quando entramos com processos acabam dizendo que somos antidemocráticos e 



tudo mais. Um ex-vereador que já passou por esta Casa dizia que sempre veremos políticos 
metendo o pau em políticos e empresários metendo o pau em empresários, mas nunca 
veríamos um jornalista processar outro jornalista. Confesso que vi poucos somente no meio 
esportivo. Realmente nunca vi um jornalista processar outro em outros meios. O que está 
acontecendo atualmente não é nada mais do que isso. Realmente o tempo é o senhor da razão. 
O que você escreve não apaga e o que se fala fica gravado. O tempo mostra quem possui 
razão e quem não possui. O bom disso é que se as pessoas souberem aproveitar essa situação, 
acredito que podem corrigir a tempo e começarem melhorar seu futuro com base na análise de 
erros passados. No caso do vereador Mino Nicolai, o mesmo levou uma canetada, onde, por 
sua vez, o Marcio França também levou uma canetada. Manda quem pode e obedece quem 
tem juízo. Foi a mesma coisa que ele quis dizer em São Paulo quanto ao vereador Mino 
Nicolai. O Marcio França levou uma canetada de São Paulo, onde deverá obedecer a 
executiva nacional porque já havia fechado com o governo Alckmin. Atualmente ele está de 
saia justa porque é Secretário de Estado, porém, deverá trabalhar para os candidatos do PT 
que não está no governo Estadual. Então, essas são as situações da política. Não é diferente 
em Itapira. Perdemos alguns partidos e estamos tentando tomar alguns. Sempre vamos tentar. 
É a pior maneira que existe. No passado todos tinham segurança em disputar uma eleição. 
Atualmente essa situação não é possível. O vereador Zé Branco estava no PSB e mudou de 
lado sem querer. Não sabe qual partido acatará a fim de ser candidato... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Infelizmente a lei está errada. Os dez mais votados 
deveriam assumir. Caso fosse dessa maneira, acredito que as brigas entre os partidos 
acabariam... Continuando o orador: Não podemos esquecer, vereador, que quem vota essas 
leis são pessoas igual a nós. Infelizmente é assim que funciona. Devemos seguir a regra do 
jogo. Muitas vezes o jogo não é correto, mas acredito que somos os maiores culpados. Quem 
anula voto ou vota em branco acaba resultando nessa situação. Obrigado e boa noite a todos.” 
Não havendo 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 CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 2ª 
Sessão Solene, realizada no dia 30 de Maio de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 18ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 05 de Junho de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho 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. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 00177/2012.- Requer Licença para Tratamento de Saúde. Autoria: 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença, o Sr. Presidente passa à leitura 
dos Pareceres. 4º) PARECER nº. 81/2012.- Ao Projeto de Lei nº 67/2012. 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 67/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 
"Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Auxílio, valores às Entidades Sociais 
descritas abaixo", 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 12 de Junho de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 5º) PARECER nº. 82/2012.- Ao Projeto de 
Lei nº 68/2012. 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 68/2012, de autoria do 
Sr. Prefeito Municipal que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção 
Social, valores às Entidades Sociais descritas abaixo", 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 12 de 
Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 
83/2012.- Ao Projeto de Lei nº 69/2012. 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 69/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Regulamenta a concessão de licença 
para o exercício da atividade de serviços de investigações particulares, Detetives e 
Congêneres 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 12 de 
Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 
84/2012.- Ao Projeto de Lei nº 70/2012. 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 70/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Altera a Lei n 4.888, de 12 de abril de 
2012", 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 12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 85/2012.- Ao Projeto de Lei nº 71/2012. 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 71/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, valores ao 
Serviço Evangélico de Proteção a Infância", 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 12 de 



Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 
86/2012.- Ao Projeto de Lei nº 72/2012. 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 72/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que "Autoriza o Poder Executivo a repassar, 
sob forma de Auxílio, valores ao Serviço Evangélico de Proteção a Infância", 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 12 de Junho 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. 10º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Pedro 
Ivo Gardinali. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Décio da 
Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00193/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Jovem Jonas Fernandes Zaniboni. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Zorilde Tofanelo Sanches. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 
2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00195/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz Siqueira Borson. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Narciso Cardoso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 
2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00197/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Pedro Portela. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 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. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que 
proceda a leitura dos Ofícios: 16º) Igreja Presbiteriana Central de Itapira: Convite para a 
participação dos cultos em comemoração aos 138 anos de sua organização eclesiástica a 
realizar-se no dia 23 de Junho, às 19:30 horas, nas dependências do templo situado à Rua 
Campos Salles, 92, Centro. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Ministério da Saúde 
Nº Ref.001124/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 MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 05/2012 MUNICIPAL UF 
SP, no valor de R$ 549.419,87. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Departamento 
de Estradas de Rodagem; DER: Resposta em atenção ao Ofício 074/2012, na qual solicita a 
construção de um trevo de acesso na entrada da Ponte do Rio do Peixe, localizada na vicinal 
que liga Itapira a Mogi Guaçu, assim como dotar a ponte de iluminação. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 19º) Departamento de Estradas de Rodagem; DER: Resposta 
em atenção ao Ofício 053/2012, na qual solicita melhoria na Rodovia que liga Itapira a Mogi 
Guaçu, assim como construção de uma terceira faixa adicional ao longo da referida via. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Igreja de Santana e São Benedito Eleutério: 
Solicitação de contribuição à Festa de Sant'Ana e São Benedito ano referência 2012. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) 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$ 12.721,76. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho 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 0067/2012.- Autoriza o Poder Executivo a repassar sob forma de Auxílio, valores às 
Entidades Sociais descritas abaixo. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 067/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0068/2012.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de Subvenção Social, 
valores às Entidades Sociais descritas abaixo. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 068/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0069/2012.- Regulamenta a concessão de licença para o exercício da 
atividade de serviços de investigações particulares, Detetives e Congêneres 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 069/2012. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0070/2012.- 
Altera a Lei n 4.888, de 12 de abril de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 070/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 



Projeto de Lei nº 0071/2012.- Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 
Subvenção Social, valores ao Serviço Evangélico de Proteção a Infância. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 071/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0072/2012.- Autoriza o Poder 
Executivo a repassar, sob forma de Auxílio, valores ao Serviço Evangélico de Proteção a 
Infância. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 072/2012. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão o Requerimento nº 
00162/2012.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito quanto a falta de medicamentos na rede pública municipal de 
saúde. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio 
Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 
60 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 60 DIAS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
8º) Em única discussão a Indicação nº 00273/2012.- Sugere determinação do Poder Público 
ao SAAE, para que a Autarquia proceda a ligação de água a todos os moradores do bairro do 
Rio Manso. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai solicita adiamento da matéria por 30 dias. Ato contínuo, o Vereador Décio 
da Rocha Carvalho, solicita adiamento para a próxima sessão como prevê o Regimento 
Interno da Casa. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o adiamento para a próxima 
sessão. Sendo que houve empate, uma vez que os vereadores, Luis Hermínio Nicolai, Mauro 
Antonio Moreno, Cleber João da Silva Borges e Luis Henrique Ferrarini votaram contra o 
adiamento e os vereadores Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Carlos Alberto Sartori e 
Rodnei Semolini, votaram a favor, esta presidência, com o voto de minerva, opta 
favoravelmente ao pedido de adiamento da matéria para a próxima sessão. DESPACHO: 
ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Junho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação 
nº 00274/2012.- Sugere instalação de placas indicativas de destinos na entrada principal da 
cidade de Itapira, auxiliando os visitantes que direção devem seguir. Autoria: Luis Henrique 
Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 274/2012. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Junho 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. 


