
ATA DA 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 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 HENRIQU E 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO  
MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLIN I e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato 
ao PEQUENO EXPEDIENTE. Tendo em vista o Ofício Especial, de autoria do Sr. 
Luis Rogério de Oliveira, protocolado nesta Casa de Leis no dia 14 de Junho de 2012, 
esta presidência autoriza o mesmo para que faça uso da palavra na tribuna livre durante 
10 minutos. Isto feito, faz uso da palavra o Sr. LUIS ROGÉRIO DE OLIVEIRA:  
“Estamos aqui, mais uma vez, na tribuna livre desta Casa para solicitarmos aos senhores 
vereadores que corrijam um erro grave e para que desfaçam uma injustiça inaceitável 
que cometeram contra a população de Itapira. Trata-se do aumento salarial que os 
senhores vereadores concederam a si próprios sem consultar a população. Lembrando 
que os senhores são ética e, legalmente, os representantes políticos desta população. Na 
prática os defensores do interesse público. Vale lembrar também que cada cidadão 
itapirense é um contribuinte, ou seja, pagamos nossos impostos com nosso suor para 
que os senhores recebam todos os meses os seus salários. E convenhamos, concederam 
a si próprios um aumento salarial, tal como fizeram, não é representar o interesse do 
público, mas sim um interesse particular de cada um dos senhores. Sobretudo, quando 
há uma repulsa na maioria da população pela atitude que tiveram. Isso é profundamente 
lamentável. É por isso que o povo de Itapira, contrariado nos seus interesses pelos 
senhores vereadores, está aqui representada nesta tribuna, mais uma vez, com a intenção 
de reverter esse absurdo. Lembramos aos senhores vereadores que a maioria do povo de 
Itapira, que pagam seus salários, vivem com muito menos de que os senhores recebem e 
mesmo assim são desrespeitados nos seus direitos básicos que deveriam ser garantidos 
pelo Poder Público. Na Saúde, por exemplo, o atendimento é precário, as filas de espera 
são enormes e as dificuldades para se agendar um exame são muitas. Duvido que algum 
dos senhores vereadores sinta na pele essa realidade. Já que com o salário que ganham e 
com a posição social que ocupam na cidade desfrutam certamente de dinheiro e bons 
planos de Saúde para tratar de seus problemas. É por isso que o aumento salarial dos 
vereadores não se justifica do ponto de vista do interesse público. Como aceitar que os 
vereadores de Itapira, que já ganham muito, tenham um reajuste se falta verba para a 
população ter uma assistência médica decente? Isto não é justo. Isto não é honesto para 
com o povo itapirense. Sobretudo, com os que mais necessitam dos serviços públicos. 
Em outras palavras, esse aumento mostra o quanto os interesses da população e dos 
senhores vereadores são diferentes e divergentes. Assim sendo, a iniciativa 
corporativista dos senhores de aumentarem seus próprios salários, mesmo conscientes 
do repúdio da população a esta decisão, somente pode ser interpretada como desprezo, 
desrespeito e pouco caso da vontade popular. Sobretudo, daqueles que votaram nos 
senhores na última eleição, os quais certamente não votarão mais se os senhores 
insistirem nessa injustiça contra o povo itapirense. Lamentavelmente, entre os 
vereadores que defenderam com unhas e dentes o próprio aumento salarial, estão 
munhozistas e belinistas. Assim sendo, não podemos, até este momento, absorver 
nenhum dos lados que compõem o quadro político itapirense. Ambos estão 
comprometidos com este projeto de lei imoral. Já que a população de Itapira ganha em 



média seis vezes menos que os senhores. Em suma, munhozistas e belinistas não estão 
do lado da população itapirense, mas sim do lado dos seus próprios interesses. 
Reiteramos, mais uma vez, que condenamos totalmente qualquer uso eleitoral deste 
debate que estamos travando. Nossa intenção era exatamente dar voz e vez ao povo de 
Itapira insatisfeito com esse aumento injustificável. Demonstrar que há uma parcela do 
povo que é consciente e que não aceita qualquer tipo de imposição por parte de seus 
representantes e que rejeita, prontamente, o uso do poder e que privilegie os interesses 
privados em detrimento dos interesses públicos. Neste sentido, queremos ir mais longe 
na reflexão desenvolvida na primeira vez que estivemos aqui. Naquela oportunidade 
destacávamos o aspecto moral deste aumento de salário. Entendíamos e 
compreendíamos as razões legais daquele aumento, mas fazíamos coro com a população 
e com alguns órgãos da imprensa e destacávamos a imoralidade do aumento. Devemos 
dizer que ainda não tínhamos atingido uma radicalidade maior no nosso 
questionamento, pois o argumento foi utilizado sem grandes dificuldades por pessoas 
que possuem visões políticas bastante diferentes, até contraditórias. O grande problema 
do aumento salarial não é a sua legalidade, mas também não se trata simplesmente de 
um problema moral. Ele também é político. Na verdade, na medida em que revela o 
posicionamento individualista, antirrepublicano dos nossos vereadores. A defesa deste 
aumento injusto mostra o distanciamento da classe política itapirense em relação ao 
povo, do qual os senhores se dizem representantes. Autorizaram o aumento salarial para 
mais de R$ 6.400,00, enquanto os trabalhadores comuns desta cidade ganham em torno 
de R$ 1.100,00 por mês, é consolidar o abismo social entre os grupos diferenciados que 
tem a mesma terra como lugar comum. No fundo, a escolha política dos vereadores de 
colocarem seus próprios interesses acima dos interesses da população demonstra que, de 
fato, os senhores pertencem a uma casta superior na cidade ao lado dos ricos e 
poderosos, das classes dominantes do papel, da cana e dos laboratórios e cada vez mais 
distantes dos pobres e trabalhadores que labutam cotidianamente para conseguir o 
mínimo de sobrevivência decente e, ainda por cima, pagarem o salário de vocês. É triste 
conversar com pessoas nas ruas que assinaram o projeto e que diziam ganhar R$ 600,00 
ou R$ 800,00 como salário. Certamente essas pessoas não podem se dar ao luxo de 
terem empregados domésticos como muitos dos senhores possuem e muito menos pagar 
uma faculdade para seus filhos sobre qual justificam a necessidade do aumento. É 
importante ressaltar que os senhores vereadores não são seres humanos diferenciados, 
tão pouco especiais, que justifiquem em privilégio dos cofres públicos. Todavia, ainda 
não dissemos o mais grave. Senhores vereadores, entendemos que o trabalho do 
legislador nunca pode ser desvincular do povo que o elegeu. Então, por que não 
consultaram a população sobre esse aumento salarial e saber o que ela realmente acha 
disso? Os senhores verificarão que a esmagadora maioria é contrária a ele. Constatamos 
também, durante a campanha das assinaturas, várias pessoas desanimadas com a política 
dizendo que todos os políticos são farinha do mesmo saco e que todos são, 
irremediavelmente, corruptos. Percebam, senhores vereadores, o mal que este aumento 
pode significar a imagem de vocês e da política. Na verdade, ainda a tempo dos 
senhores recuperarem a moral perdida. Assim sendo, atendam ao apelo da imensa 
maioria da população itapirense. Aprovem o projeto de lei de iniciativa popular que 
impede o aumento de salário dos senhores. Não aprová-lo nos dará o direito de divulgar 
que a Câmara Municipal não é uma instituição que representa o interesse do povo e sim 
um escritório de defesa de interesses de grupos privilegiados. Que a voz do interesse 
público fale alto aos seus ouvidos e que se faça a justiça. Somente para terminar minha 
fala, gostaríamos que o nosso projeto fosse tratado com a mesma brevidade que foi 
tratado o projeto do aumento salarial, ou seja, que o projeto seja aprovado ainda hoje do 



mesmo modo que foi feito em relação ao aumento. Gostaria de reiterar que a Lei 
Orgânica desta cidade é um pouco arcaica no que se refere a solicitação de títulos de 
eleitorais para podermos apresentar um projeto de lei. Certamente, caso não tivesse esse 
empecilho, acredito que estaríamos com mais de 15 mil assinaturas. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, imprensa 
escrita e falada, internautas, público presente, boa noite. Venho a esta tribuna, senhor 
presidente, para esclarecer algumas indicações de minha autoria. O pessoal do Barão, 
em especial o Edno, diz que está havendo alguns problemas em relação aos bueiros da 
localidade. Baseado nessa situação, gostaria de dizer que elaborei uma indicação nesse 
sentido a fim de que a Prefeitura tome as providências cabíveis. Cabe ressaltar que 
também existem alguns problemas em relação ao asfalto da localidade. Então, foi 
elaborada outra indicação para que a Prefeitura tome conhecimento da situação e agilize 
a solução dos problemas. Em breve o bairro de Barão Ataliba Nogueira, através de uma 
solicitação feita ao Coronel Edson Ferrarini, será contemplado com uma verba no valor 
de R$ 150.000,00 a fim da construção de uma cobertura na quadra da localidade. 
Acredito que essa situação ajudará na preservação do esporte local. O bairro de Barão 
merece esse investimento, além das atenções básicas. Outro problema seria relacionado 
a Rua Ari Wilson Cremasco, pois a mesma possui muitos buracos em seu pavimento. A 
população acabou entrando em contato conosco a fim de que o problema seja sanado. 
Não sei se o líder do prefeito pode nos auxiliar. Parece-me que existe uma verba quanto 
ao recapeamento total da Rua Ari Wilson Cremasco. Você está sabendo de alguma 
coisa, senhor presidente? Possuo essa informação, mas gostaria de comprová-la aos 
demais colegas. Embora a situação não esteja concretizada, acredito que a manutenção 
da rua seria plausível. Em relação aos dois projetos que comentei na semana passada 
quanto a acessibilidade e os animais, gostaria de dizer que os mesmos estão passando 
por um processo de aprimoramento junto ao Elias. Acredito que na próxima semana 
possamos dar entrada na Casa. Gostaria da participação de todos os vereadores, quanto 
às emendas, a fim de que o projeto contribua ainda mais para com a nossa sociedade. 
Gostaria de dizer que é importante recebermos nesta Casa os jovens manifestantes. 
Acredito que isso é democracia. Cada um possui seu ponto de vista. É importante o 
Rogério vir a esta tribuna e apresentar as razões do abaixo assinado, além da posição do 
movimento. Gostaria de parabenizar o Rogério e todos que se fazem presentes nesta 
Casa. Gostaria de deixar registrado um abraço ao nosso amigo e companheiro André 
Siqueira, pois o mesmo está completando mais um ano de vida. Que Deus proteja, 
ilumine e disponibilize muita Saúde ao André. Para finalizar, gostaria de dizer que 
estivemos na comemoração dos 30 anos da Imbil. A Imbil é uma empresa que emprega 
muitos itapirenses e gera economia em nossa cidade. Conseguimos constatar, através do 
Vladislav, o projeto que a empresa possui a nível nacional e internacional. Ficamos 
muito orgulhosos de ver como a empresa, genuinamente itapirense, vem crescendo com 
passos largos. Cabe ressaltar que aprovamos um projeto de lei enviado pelo prefeito a 
esta Casa em relação a empresa. Acredito que também fazemos parte dessa história 
através do incentivo que proporcionamos a empresa. Então, gostaria de deixar 
registrado quanto a nossa presença na comemoração da Imbil. Parabéns a empresa e a 
todos os colaboradores da mesma. Obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite a todos. O 
que me trás a esta tribuna seria quanto a matéria vinculada no jornal Gazeta desse final 
de semana, onde, novamente de forma baixa, lamentável e agressiva, a minha honra foi 
atacada, assim como também os meus familiares, ou seja, a minha irmã. Falaram e 
colocaram fatos atingindo, de forma depreciativa, a sua gravidez. Minha irmã foi 



contratada pela Secretaria do Governo da Saúde em um cargo de comissão. Atualmente 
existem mais de 200 cargos no governo iguais a esse. Não é necessário concurso 
público. Ela foi contratada pelo secretário da Saúde porque havia um cargo vago. Desse 
modo, o secretário, sabendo de sua competência, convidou-a para desempenhar as 
devidas funções. Antes mesmo de eu ser vereador a minha irmã já trabalhava na 
Prefeitura Municipal. Por esse motivo não existe nenhum vínculo. Confesso aos 
senhores que, de forma alguma, gostaria de perder meu tempo em relação a esse jornal. 
Já disse que o jornal usa uma linguagem de baixo nível em relação a manchetes do tipo 
'Gol vai para o brejo' e 'Homem é preso com picanha na cueca'. É inútil dialogar com 
uma pessoa do nível do Sr. Gilmar, proprietário desse jornal. É uma pessoa 
desqualificada, sem família e educação, covarde e um verdadeiro pau mandado do 
deputado Barros Munhoz. Pasmem, senhores, que através de informações vindas de 
pessoas dentro do grupo do deputado Barros Munhoz foi dito que tudo isso foi a mando 
dos senhores Dado, Paganini e do covarde do Sr. Barros Munhoz. Gostaria de dizer que 
não tenho medo dos senhores. Ainda por cima, acabaram me ameaçando novamente no 
jornal dizendo que na próxima semana sairá mais matérias no sentido de me caluniar e 
atingir minha honra e família. Então, gostaria de dizer aos senhores que pessoas desse 
nível somente atacam a honra das pessoas, como no caso da gravidez de minha irmã, 
sendo que a mesma passou por necessidade e problemas. Tivemos que socorrê-la 
através de alguns cuidados médicos. As pessoas que não participam da política são 
atacadas de forma baixa. Gostaria de deixar claro que caso realmente forem partir para o 
lado pessoal, na qual atinge a honra das pessoas, confesso aos senhores que esse pessoal 
possui telhado de vidro. Entendo muito bem sobre investigação. Confesso que não 
gostaria de entrar por esse lado, mas infelizmente estão passando dos limites. Acredito 
que não é esse tipo de política que queremos. Queremos discutir projetos e o que vocês 
estão trazendo a esta Casa. Devemos discutir o que é bom para a cidade de Itapira. 
Diferentemente desse jornaleco chamado Gazeta, venho a esta tribuna, falo e provo com 
documentos. Na semana passada provei que o deputado é um mentiroso. Um amigo 
meu que reside nos Prados me disse o seguinte: 'Cleber, você mostrou alguns 
documentos nesta Casa, mas não postou na internet.' Então, gostaria de mostrar o 
documento através da internet. Sabem o porquê que pessoas do tipo do deputado não 
gostam de internet e informação? Porque esse tipo de pessoa quer dominar as 
informações. Eles querem possuir o domínio total. O projeto da Infovia é totalmente ao 
contrário, ou seja, disponibiliza a democratização e o acesso as informações, 
principalmente às pessoas menos favorecidas. Imaginem o fato ocorrido no Oriente 
Médio, onde ditadores que estão há mais de 50 anos no poder acabaram sendo 
derrubados. Sabem o motivo pelo qual foram derrubados? Por causa da internet e dos 
sites de relacionamento. Pessoas iguais ao coronel tem medo disso. Muitas pessoas se 
mobilizaram, através da internet, e foram as ruas a fim de derrubar os ditadores. Posso 
explicar outra situação que leva esse tipo de pessoa a não gostar da internet. Caso vocês 
digitarem no Google 'Barros Munhoz, Folha de São Paulo' aparecerá uma matéria na 
qual o deputado está sendo denunciado pelo Ministério Público em relação a um desvio 
de R$ 3.000.000,00. Por isso que esse pessoal tem medo da internet. Devemos tomar 
muito cuidado com a mídia local. O deputado possui esse jornaleco chamado Gazeta e, 
através de informações vindas de pessoas do próprio grupo do deputado, falaram que ele 
também teria comprado o jornal Cidade por R$ 90.000,00. Cabe ressaltar que ele 
também comprou o site do Portal Cidade de Itapira. É claro que tudo isso não estará 
somente no nome dele. Estará no nome de terceiros. Nesse final de semana ele vestiu o 
manto da hipocrisia e foi dar entrevista no Portal Cidade de Itapira. Pasmem, senhores, 
pois o deputado parecia uma vestal de tão pura. O Sr. Nino Marcatti estava em um 



puxa-saquismo incomparável. É lamentável. Gostaria que o Sr. Nino Marcatti 
perguntasse na próxima vez em relação ao o que ele fez com os R$ 14.000.000,00 
obtidos com a venda do SAAE. Esse dinheiro desapareceu. Algumas pessoas dizem que 
se o Paganini voltar o SAAE será novamente vendido. O SAAE já foi vendido. Eles vão 
entregar o SAAE para a Sabesp. Vocês acham que a Sabesp não vai cobrar essa dívida? 
Foram R$ 14.000.000,00. Então, senhores, devemos possuir muito cuidado. Por que não 
questionam o deputado sobre essa matéria em relação ao desvio de dinheiro público? É 
denúncia do Ministério Público local. O Ministério Público local não tem credibilidade? 
Por que o Sr. Nino Marcatti não questiona o deputado sobre essa matéria? Deve haver 
uma explicação para a população. O povo quer saber sobre esses R$ 3.000.000,00 
desviados da Educação e sacados na boca do caixa como mostra a matéria. É claro que 
ele não vai perguntar, senhores, pois o Portal Cidade de Itapira é dele. Por fim, 
senhores, espero que essas matérias vindas desse nível de política sirvam de reflexão 
para que o senhores possam ver o tipo de algumas pessoas que estão querendo voltar no 
poder de nossa cidade. O que assusta é a agressividade do coronelismo que bate 
naqueles que os contraria ou se posiciona como posicionei nesta Casa. Essa situação 
atrapalhou o projeto de poder do deputado Barros Munhoz. Então, senhores, devemos 
ficar atentos, pois esse grupo não pode voltar. Caso volte, acredito que a nossa 
democracia sofrerá retrocesso. Essa situação deve ficar bem clara para esses senhores 
que citei. Passei por problemas sérios nesse final de semana em relação a gravidez de 
minha irmã. Caso continuarem partindo para esse tipo de política, gostaria de lembrá-
los que os senhores também possuem teto de vidro. Entendo muito bem sobre 
investigação. Desculpem o desabafo, mas precisava dizer tudo isso aos senhores. Muito 
obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público 
presente, boa noite. Venho a esta tribuna por alguns motivos. Aproveitarei para abordar 
em relação as palavras ditas pelo orador. Particularmente, gostaria de falar sobre a Teka. 
Praticamente fiquei no gabinete do governo Toninho Bellini durante seis anos e meio. 
Quando a Teka veio para Itapira, a mesma se chamava Têxtil e Com. Houve um 
problema com a empresa na época, sendo que a mesma sofreu uma mudança. A 
Prefeitura, tanto no governo anterior quanto no atual, possuía um contrato de locação do 
prédio do pessoal da Jomag. Esse contrato foi mantido até recentemente. Às vezes as 
pessoas dizem que o aluguel não foi pago. Não é verdade. A verdade seria que a Teka 
simplesmente, através de dois diretores, chegou à Itapira sem nenhum prévio aviso. 
Foram até a Prefeitura e foram atendidos pelo pessoal do GEIF (Grupo de Estudos de 
Incentivos Fiscais). Foi comunicado que naquele dia todos os funcionários seriam 
desligados. Inclusive, agradeceram a Prefeitura. Cabe ressaltar que os dois governos 
mantiveram o contrato por todo esse período. Caso não me falhe a memória, acredito 
que o aluguel está em torno de R$ 86.000,00. O acordo na época era que a empresa 
mantivesse em seu quadro de funcionários cerca de 500 funcionários. Com o passar do 
tempo esse número foi caindo, sendo que atualmente não chega em torno de 370 
funcionários. A informação que possuímos seria que a empresa possuía atualmente 
cerca de 300 funcionários. Não estamos aqui, em hipótese alguma, para condenar a 
empresa Teka. É bom que as pessoas saibam que eles conseguiam reverter esses R$ 
86.000,00 de aluguel para Itapira através do ICMS. Então, a Teka pagava 
tranquilamente. Quando a empresa veio para Itapira existia um acordo no sentido de que 
seria pago a fim de gerar mais emprego. Foi uma forma que a administração anterior 
achou para trazer a empresa para Itapira. O novo governo honrou esse contrato. Houve a 
mudança por parte da Teka. Em nenhum momento houve mudanças por parte da 
Prefeitura. Então, é bom que se diga que em nenhum momento houve má intenção para 



com a empresa. É como os representantes da empresa disseram, ou seja, que seria por 
medidas vindas da própria empresa. Pela situação que o grupo Teka está vivendo nos 
dias atuais acabaram achando que deveriam fechar a unidade de Itapira por questões de 
outras unidades instaladas em diferentes locais de nosso país. A opção maior seria essa, 
pois segundo os representantes, de certa forma, era a unidade que gerava menos retorno 
para o grupo. Era uma empresa que visava negócios. Cabia essa explicação, pois existe 
muita conversa fiada nos jornais de nosso município. A realidade foi essa. Há alguns 
meses a vereadora Sônia fez um comentário nesta Casa e acabou sendo achincalhada 
pelos jornais. Nos dias atuais estão vendo o que a vereadora disse no passado. Não 
gostaríamos que a empresa fosse embora, mas seria uma opção da mesma. Não tem 
como fazer de forma diferente. Particularmente, estive conversando com o prefeito 
Toninho Bellini. Possuo duas questões que me chamam a atenção. A primeira delas 
seria que coincidentemente as empresas saem do município em época de eleição. É uma 
coincidência lamentável, mas verdadeira. Não sabemos o porquê ocorre essa situação, 
mas é a mais pura realidade. Quando a Nogueira saiu de Itapira, o nosso município não 
possuía prédios para oferecer para a referida empresa. Então, particularmente, sugeri ao 
prefeito para convidar a Nogueira para retornar a Itapira. Como a Teka está saindo do 
município, automaticamente um grande prédio ficará disponível. Acredito que os 
funcionários da Nogueira gostariam que a empresa retornasse para a nossa cidade. É 
claro que essa situação é uma decisão que deve vir da diretoria da Nogueira. Não podia 
deixar de lembra que esse prédio já comportou empresas de grande porte. Acredito que 
um ofício deverá ser elaborado. Não sabemos se a Nogueira poderá retornar a nossa 
cidade. A partir de agora, caso a empresa queira retornar a nossa cidade, acredito que 
um grande prédio poderá ser disponibilizado. Não havendo essa possibilidade, acredito 
que o prédio poderá servir outras empresas que geralmente procuram esta cidade a fim 
de se instalarem. Infelizmente, Itapira não possui nenhum barracão vazio com mais de 
1000 metros quadrados. É fácil falar no sentido de trazer empresas, mas cabe ressaltar 
que Itapira não possui uma infraestrutura adequada. Em relação ao movimento, acredito 
que o mesmo mudou totalmente seu foco. Na primeira vez o discurso foi um e hoje foi 
outro. Somente gostaria de questionar algumas situações quando foi dito que 
aumentamos nossos próprios salários. Acredito que todos sabem muito bem que o 
aumento é para os vereadores que assumirão no próximo ano. Então, nenhum vereador 
desta Casa está obtendo algum benefício com esse aumento. Não é justificativa, pois 
não votei, mas estou com meus companheiros. Como presidente não voto, mas estou 
com meus companheiros. O reajuste foi feito para vigorar a partir do próximo ano. 
Inclusive, os próprios senhores poderão disputar as eleições. Essa situação deve ficar 
muito clara. Fica muito difícil ouvirmos que não existe cunho político com esse 
movimento. Seria até de bom tom se assim não o fosse realmente, mas acredito que é 
um movimento encampado pelo partido PSOL. Quando se fala em munhozistas ou 
belinistas... O senhor não está com autorização para se manifestar. Particularmente, 
como presidente, autorizei para que vocês pudessem falar nesta Casa. É a segunda vez 
que autorizo essa situação... Décio da Rocha Carvalho: O público não pode se 
manifestar. Gostaria que ouvissem o orador. No momento em que vocês fizeram uso da 
palavra todos escutaram e ficaram quietos. Gostaria que tivessem um pouco mais de 
respeito e educação nesta Casa... Continuando o orador: Presidente, eles são donos da 
palavra. Encerro a minhas a partir desse momento. Eles são donos da verdade. 
Obrigado.” 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 ANTONIO ORCINI , para que da 
tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a 



Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Junho de 2012. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 2º) Requerimento.- Requer uso da Tribuna Livre no dia 19/06/2012. 
Autoria. Luis Rogério de Oliveira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais Requerimentos passamos ao Ofício Especial. 3º) Ofício Especial.- 
Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas do 
mês de maio de 2012. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Ofício Especial passamos aos 
Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0074/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Revogam as Leis nº 
3.564, de outubro de 2003 e nº 3.986, de 18 de outubro de 2006. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 
0075/2012.- Em que o Sr. Iniciativa Popular submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Derroga parcialmente a Lei nº 4.876, de 04 de abril de 2012, que 
fixa o subsidio dos agentes públicos investidos nos respectivos cargos do Município de 
Itapira, para o quadriênio 2013/2016. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às 
Emendas. 6º) Emenda Aditiva de nº. 006/2012 Ao Projeto de Lei nº 42/2012.- 
Acrescenta-se inciso VI ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 42/12, que excepciona desdobros 
em condições e prazos que menciona. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) Emenda Aditiva de nº. 
007/2012 Ao Projeto de Lei nº 42/2012.- Acrescenta-se inciso VII ao Art. 1º ao Projeto 
de Lei nº 42/12, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona. 
Autoria: Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. A seguir, não havendo mais nenhuma Emenda, 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. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00198/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José dos Santos Peluzzi. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – 
Vice-Presidente em Exercício. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Jovem Márcio Batista dos Santos. Autoria. Luis Hermínio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Otília Vieira Avancini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 11º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00201/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Marlene de Lourdes Santana Belini. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00202/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Antonio Roberto Molinari. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 13º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00203/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Elias Carvalho. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da 
Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00204/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Martucci Fontes. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – 
Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Claudete Pacheco Pontes. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00206/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Vicente Piavezon. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Francisco Graciatto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 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. 
18º) Requerimento nº. 00178/2012.- Voto de Congratulação com Engenheiro Carlos 
Edson Shiguematsu, pela sua condução ao cargo de Presidente da Fábrica de Papel e 
Papelão Nossa Senhora da Penha, extensivo aos novos diretores do Conselho de 
Administração. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da 
Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento nº. 00179/2012.- 
Voto de Congratulação com a direção da ACEI - Associação Comercial e Empresarial 
de Itapira pela realização da campanha do agasalho. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 
20º) Requerimento nº. 00180/2012.- Voto de Congratulação com o ciclista itapirense 
Ivan Luís de Moraes, o Dracena, pela sua performance no campeonato Interestadual de 
Mountain Bike, da Categoria Master -A, sagrando-se Tricampeão. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – 
Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento nº. 00181/2012.- Voto de 
Congratulação com a Professora Maria Nicea Trani Stefanini, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento celebrado no dia 26 de maio 2012. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 22º) Requerimento nº. 00182/2012.- Voto de Congratulação com a senhora 
Benedita Aparecida Toledo de Moraes, pelo transcurso de seu aniversário de 



nascimento celebrado no dia 16 de junho 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 
23º) Requerimento nº. 00183/2012.- Voto de Congratulação com a senhora Benedita 
M. Bino, pelo transcurso de seu 83º aniversário de nascimento celebrado no dia 15 de 
maio 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da 
Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 00184/2012.- 
Requer gestão para reestruturar o sistema de informática da Câmara Municipal, com 
objetivo de disponibilizar as proposituras dos Vereadores no sitio da internet do Poder 
Legislativo. 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 19 
de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 
Requerimento nº. 00185/2012.- Congratulação com os dirigentes e funcionários da 
IMBIL - Indústria e Manutenção de Bombas Ita Ltda. -, na pessoa de seu presidente-
fundador, comendador Vladimir Siqueira, pelos 30 anos de fundação da empresa. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 185/2012. 
Aprovada menos 1 voto da senhora vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A 
seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS: “Votei contrário. Sempre digo que enquanto misturarem alhos com 
bugalhos, automaticamente votarei contra. Congratulo-me com os funcionários e não 
com os dirigentes da empresa.” DESPACHO: APROVADA. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Requerimento nº. 00186/2012.- Voto de Congratulação com o Comendador Vladimir 
Siqueira, pelo transcurso de seu 79º aniversário de nascimento celebrado no dia 16 de 
junho 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei favorável. Embora ele 
seja o fundador da empresa e possua espírito empreendedor, acredito que devemos votar 
a favor. Aqui está para com a pessoa dele. Desejo que ele viva muito. Congratulo-me 
com ele, pois ele está dissociado da empresa. Obrigada.” DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) 
Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 27º) Requerimento nº. 
00187/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 
informações do Sr. Prefeito sobre quais escolas conveniadas com o Município e quantos 
alunos participam do curso extensivo preparatório para vestibulares. Autoria. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – 
Vice-Presidente em Exercício. 28º) Indicação nº. 00277/2012.- Sugere execução de 
limpeza, pulverização e desinfecção dos bueiros da Rua Santo Antonio Bairro dos 
Prados, para combater-se a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00278/2012.- Sugere realização de lavagem e 
limpeza nos bueiros das Ruas Luiz Frasseto e Ivo Santos Pereira, em Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00279/2012.- Sugere 



execução de reparos necessários na pavimentação da rua Dr. Joaquim Gomes da Cunha 
e no início da Rua Antonio Marangoni, em Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00280/2012.- Sugere execução de operação tapa-
buracos ou recapeamento asfáltico na Rua Ari Wilson Cremasco, no Jardim Soares. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00281/2012.- Sugere 
parceria entre a Prefeitura Municipal e a direção do Clube do Cavalo, para realização de 
Campanha do Agasalho e alimentos durante a Festa do Peão em Itapira. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00282/2012.- Sugere construção de lombada na 
Rua Luiz Antonio Destro, no Conjunto Della Rocha II. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) 
Indicação nº. 00283/2012.- Sugere, em caráter de urgência, execução de reformas na 
Sacristia e Banheiros da Capela do Cemitério da Saudade, atendendo justa reivindicação 
da Paróquia de São Benedito. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho 
de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 
00284/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na 
estrada do bairro rural do Tanquinho, nas proximidades do Sítio dos Leme. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00285/2012.- Sugere execução de obra de 
revitalização, reurbanização e iluminação da parte externa do Ginásio José Bonifácio 
Coutinho Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00286/2012.- Sugere urgente 
execução de limpeza no córrego Lavapés, no entroncamento das ruas 7 de Setembro e 
Saldanha Marinho e também em toda sua extensão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) 
Indicação nº. 00287/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Cássio 
Brandão. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00288/2012.- Sugere a 
compra de material para o jogo Quimbol para uso da terceira idade. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 40º) Indicação nº. 00289/2012.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que 
determine melhorias na estrada rural do bairro do Recreio, que liga Itapira ao bairro da 
Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00290/2012.- Sugere ao Sr. 
Prefeito conceder um aparelho celular a cada posto de saúde dos bairros rurais de 
Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 



de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00291/2012.- Indica ao Sr. 
Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras para cobertura e instalação de assentos 
nos pontos de ônibus existente na Rua José Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) 
Indicação nº. 00292/2012.- Sugere construção de um playground no Parque Santa 
Bárbara. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00293/2012.- Sugere 
notificar o proprietário do terreno localizado na Avenida Fenízio Marchini, ao lado da 
concessionária Fatore Veículos - FIAT, para que proceda a limpeza e roçamento do lote 
de terreno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00294/2012.- Sugere 
execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na Avenida Alécio Gotti, 
no conjunto habitacional Humberto Passarela. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) 
Indicação nº. 00295/2012.- Sugere estudos da Prefeitura e SAAE, objetivando dotar-se 
de rede de água, o Loteamento José Casimiro Rodrigues. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) 
Indicação nº. 00296/2012.- Sugere instalação de iluminação pública "baixa" na Praça 
localizada entre a Avenida Bráz Aires e Rua Visconde de Cairu, na Vila Bazani. 
Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00297/2012.- Sugere instalação de antena 
retransmissora no Município, da programação veiculada pelo canal 10, cuja 
programação é especialmente de cunho religioso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 19 de Junho 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: 49º) Secretaria de Estado da Cultura: Convite para a participação do 43º 
Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão Dr. Luís Arrobas Martins, a 
realizar-se nos dias de 30 de Junho à 29 de Julho. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. 50º) Luiz Carlos Moraes: Assunto relacionado aos buracos 
existentes nas ruas do município de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 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 Requerimento 
nº 00184/2012.- Requer gestão para reestruturar o sistema de informática da Câmara 
Municipal, com objetivo de disponibilizar as proposituras dos Vereadores no sitio da 
internet do Poder Legislativo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Gostaria de 
dizer, nobre vereador, que já anunciei na semana passada que enviei 70% dos 
funcionários à um curso. É chato como presidente ver um requerimento desse porte 
sabendo, vossa excelência, que encaminhamos os funcionários da área à esse curso. 



Tudo bem. Vou colocar em votação a matéria de vossa excelência por questões de 
respeito... A seguir, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori  diz o seguinte: Acredito que 
todos gostariam que as matérias fossem disponibilizadas no site... Continuando o 
orador: A elaboração dessa matéria não seria necessária, pois todos os colegas estão 
representados pelos funcionários da Casa. Os funcionários estão fazendo curso para, 
justamente, estarem a disposição dos vereadores e de toda população. Acredito que esse 
requerimento não teria muito sentido. Essa atitude já foi tomada. Dá a impressão que 
essa Mesa Diretora não está atenta. Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Requerimento nº. 184/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão a Indicação nº 
00233/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de trânsito que 
demarque uma vaga em frente a sede da escola de idiomas Jet Incorporated, com 
sinalização de solo e placas, reservada ao embarque e desembarque de alunos. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e 
a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima 
sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de Junho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) 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, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite a todos. Não quero criar muita polêmica em relação a esse 
assunto. Solicitei adiamento da matéria, nobre vereador, porque sabemos que o poço 
artesiano já foi perfurado e está em funcionamento. Quero deixar bem claro que quando 
um requerimento é feito dessa forma, automaticamente acaba prejudicando a Prefeitura 
de forma gravíssima. Sabemos que o poço possuirá seu depósito de água, além dos 
encanamentos nas vias principais. Pela informação que obtive é que algumas chácaras 
possuem a ligação a 300 metros da entrada. O SAAE não poderá ligar a água. Então, 
vereador, longe de qualquer crítica, acredito que seria a forma de como o requerimento 
é elaborado. Essa situação coloca a administração em situações difíceis. O SAAE não 
pode entrar nos terrenos particulares. A instalação da água deve estar no seu devido 
local, ou seja, do lado do hidrômetro. Essa seria a informação que gostaria de passar. 
Parece que estou contra a ligação da água, sendo que na realidade não seria isso... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: A pessoa que 
possuir chácara deve pagar a taxa de ligação. A água será ligada no início da 
propriedade... Continuando o orador: Exatamente. Obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Boa noite a todos. Não 
vou entrar em atrito com o senhor, nobre vereador. Faz quatro anos que o nosso poço 
artesiano está pronto. A Prefeitura Municipal gastou quase R$ 200.000,00. 
Conseguimos a doação da área onde foi feito o poço. Existem quatro quilômetros de 
encanamentos feitos. Esses quatro quilômetros estão na estrada municipal. Existem 
cerca de 60 solicitações de ligação. O SAAE não ligou para essas pessoas. Sabemos que 
para entrar nos loteamentos as pessoas deverão fazer uma reunião e ressarcir as 
despesas para a Prefeitura. Tudo isso foi explicado, mas não ligaram nos quilômetros já 
existentes. Precisamos que a ligação seja feita, pois faz quatro anos que está pronto. 
Elaborei esse requerimento no sentido de solicitar a ligação para as pessoas que estão à 
beira das estradas. Caso a ligação seja feita, acredito que as pessoas verão que está 
funcionando e, automaticamente, tomarão iniciativa. O Loteamento possui dez ruas, 



mas não podemos esquecer que o pessoal também paga imposto. Alguns loteamentos 
eram clandestinos, mas o pessoal está regularizando. Caso a ligação seja feita na rua 
principal, acredito que o povo interpretará como iniciativa por parte da Prefeitura. 
Obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 273/2012. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 19 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. 


