
ATA DA 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 de julho 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. A seguir, o 
Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges requer e a Casa aprova por unanimidade a 
suspensão dos trabalhos por 10 minutos a fim de se reunir com os demais vereadores. 
(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente, 
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra 
a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, funcionários 
desta Casa, ouvintes da Rádio Clube, imprensa, internautas. Venho a esta tribuna, senhor 
presidente, para esclarecer alguns fatos, pois desde a semana passada a matéria em relação a 
intervenção do Partido dos Trabalhadores (PT) em nossa cidade tomou conta dos jornais. 
Primeiramente gostaria de esclarecer que a intervenção no Partido dos Trabalhadores (PT) é 
uma situação normal, embora não corriqueira, pois a discussão política é dinâmica. Desde o 
início, não escondi de ninguém, que havia tentado o pedido de intervenção por entender que 
algumas pessoas do PT de Itapira não perceberam a grandiosidade deste partido. Então, ao 
longo desses oito anos com a coligação do PV e PT... O maior partido desse país é o partido 
da presidenta Dilma. Lamentavelmente em nossa cidade por conta da direção do PT e do PV o 
partido havia se tornado uma linha auxiliar do Partido Verde. Essa é a verdade. Então, jamais 
poderia conceber esse tipo de atitude. Então, tivemos uma orquestração do meu afastamento 
da direção do PT. Essa orquestração possuiu, lamentavelmente, a mão de algumas pessoas do 
PT e do PV no intuito de me distanciar do Partido dos Trabalhadores. No entanto, essas 
pessoas esqueceram da história que construí dentro do Partido dos Trabalhadores. O Betusca 
muitas vezes me perguntou se iria largar o PT. Dizia a ele que do PT não sairia, embora esse 
não fosse o PT de Itapira que tivesse ajudado a construir. O PT que ajudei a construir era um 
partido democrático, onde conversamos com os nossos companheiros olhando olho no olho e 
não jogando o companheiro de escanteio a fim de criar situações para o mesmo se sentir cada 
vez mais combalido. Isso aconteceu comigo. Dentre tantos, gostaria de dizer que todos sabem 
do jeito que sai da segunda eleição da presidência desta Casa. Naquele momento não obtive 
apoio do Partido Verde (PV). As pessoas que estavam a frente do PT também lavaram as suas 
mãos a ponto de ter que me lançar a pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Para tentar 
pôr em terra essa história política que possuo dentro do partido dessa cidade, o vice-prefeito, 
Sr. Antonio Carlos Martins, se lançou pré-candidato para, mais uma vez, ser colocada de 
escanteio. Na última hora, no apagar das luzes, retiraria sua candidatura em apoio a sua 
candidatura, Manoel Marques, na qual não tenho absolutamente nada contra. Não poderia, 
enquanto petista, permitir que o meu partido incorresse no mesmo erro da primeira eleição do 
atual prefeito, qual seja, se apequenar diante do PV. Tínhamos duas secretarias. A questão não 
passa por cargo e sim por discussão política e de como aquelas secretarias seriam levadas se 
tivesse o PT ou outro partido. Perdemos as duas secretarias e acabei sendo a única voz em 
meu partido para exigir que o prefeito cumprisse aquele compromisso. Não era o cargo de 
fulano ou beutrano e sim do Partido dos Trabalhadores (PT). Então, Manoel, não poderia 
permitir que o PT, mais uma vez, se apequenasse e ficasse com o PV para repetir essa história 



que vimos nos últimos oito anos. Desde a formação do diretório você sabia disso. Falamos 
para você: 'Manoel, não reconhecemos esse diretório.' Infelizmente te venderam uma 
mercadoria que não puderam te entregar, mas acredito que seja importante vir a esta tribuna a 
fim de colocar os pingos nos 'i' em relação a essa história. Vi, através da internet, a sua fala na 
convenção. Absolutamente, em nenhum momento, a carapuça me serviu mesmo porque se 
tem uma coisa que nunca fui nessa vida foi ser golpista. Nunca fui traíra e nunca puxei o 
tapete de ninguém, embora puxaram o meu tapete várias vezes. Caso alguém dizer que fui 
traíra ou na hora 'H' não votei como deveria ter votado, é mentira. Essa pessoa estará 
mentindo, pois todas as vezes o meu compromisso político falou mais alto. Elegi o presidente 
desta Casa e aprovei as contas do prefeito Toninho Bellini. Embora o senhor tenha falado que 
não estaria acostumado com política rasteira, gostaria de dizer que também não sou. Não dei 
rasteira em ninguém. Você sabia do nosso processo de intervenção. Por outro lado, Manoel, 
particularmente não sabia que a história do Martins era para inglês ver. Lamentavelmente, no 
dia de nosso encontro, onde nos preparávamos para a convenção, vi que a candidatura do 
Martins era uma história para inglês ver e para sedimentar o caminho livre e desimpedido para 
a sua candidatura sem que tivesse participado desse processo. O processo de intervenção já 
vinha ocorrendo. O Martins como a dona Alice foram à São Paulo. O próprio Mino disse na 
tribuna desta Casa. Naquele momento, Mino, somente para esclarecer, entendi que não era 
necessária a minha presença porque já tinha mandado tudo por escrito. O Martins reafirmou o 
compromisso de sair como candidato, sendo que na hora 'H' ele retirou a candidatura. É uma 
situação que o Partido dos Trabalhadores (PT) não admite. Compromisso político é 
compromisso político. Compromisso assumido perante os afiliados é compromisso assumido 
perante os afiliados. O compromisso que o Martins tinha perante a Estadual do Partido dos 
Trabalhadores foi de sair como candidato a prefeito. Esse foi o ponto crucial dessa história 
para que tivesse ocorrido a intervenção no Partido dos Trabalhadores da cidade de Itapira. 
Desse modo, me tornei presidenta do partido, resgatando a história, trajetória e o respeito que 
há muito tempo não me davam neste governo. Muitas pessoas já estavam acreditando que a 
minha pessoa era uma carta fora do baralho. Portanto, para que dúvidas não pairem, sendo 
que disponibilizei uma coletiva em meu escritório, estou reafirmando que não sou candidata. 
O momento do Partido dos Trabalhadores é de se reorganizar. Devemos continuar sendo esse 
partido grandioso. O próprio Toninho Orcini reconheceu que depois que o PT veio na 
coligação com o PDT, automaticamente a situação ficou melhor. Começaram a falar mais do 
PDT, ou seja, o PT tem que possuir seu lugar de destaque que lhe é devido. Não deve ser 
auxiliar somente do PV e sim de qualquer partido. O Partido dos Trabalhadores deve ser 
alternativa de governo na cidade de Itapira como se mostrou no governo federal. Foi o melhor 
governo que esse país já possuiu. Quando o ex-presidente Lula assumiu seu assento no 
Palácio do Planalto, automaticamente a dinâmica desse país foi mudada. Ele olhou para os 
mais pobres. Atualmente possuímos uma classe média pungente nesse país. Enquanto a 
Europa se quebra a nossa classe trabalhadora está consumindo. Se somos alternativa de poder 
no governo federal, acredito que também havemos de ser em Itapira. Muito obrigada 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, internautas, 
ouvintes, boa noite. Nobre vereadora, particularmente não gosto de entrar em discussão em 
relação a partidos políticos. Gostaria de deixar claro alguns pontos. Primeiramente, em 
nenhum momento, o Sr. Martins apoiou a minha candidatura. Gostaria que ficasse muito claro 
essa situação até mesmo porque ele disputou em uma reunião que ocorreu na época. 
Esperaram uma pesquisa e fui o único que não concordou. Acabei sendo beneficiado pela 
pesquisa. Quando disse em relação a política rasteira, gostaria de dizer que não me referi, de 



forma alguma, a senhora. Logicamente que para mim seria uma honra o PT estar em minha 
campanha. Como não está, gostaria de desejar boa sorte com o PDT. É muito bom que fique 
claro que em nenhum momento realizei acordo com o PT até mesmo porque esperei até o 
último minuto. Segundo informações vindas da Sra. Alice, antiga presidenta, houve uma 
votação de 12 a 7 pelos membros. Não sei quem votou porque não participo das reuniões do 
PT. Quando disse em relação a rasteira e mudança, gostaria de dizer que logo após a reunião 
do PT decidiram me procurar dizendo que o apoio viria do PT. Desse modo, automaticamente 
trabalhei dessa forma, sendo que estávamos vendo a candidatura do pessoal do PT e a 
possibilidade do vice sair do partido. Sempre houve a intenção de levarmos uma mulher como 
vice. Gostaria de deixar claro que em nenhum momento fiz algum negócio com o Sr. Martins 
ou com qualquer pessoa do PT. O pessoal do PT me procurou e o mesmo processo de 
conversa que tiveram com o Alberto Mendes também ocorreu com minha pessoa. 
Particularmente atendi a cúpula do PT. Na realidade quem disse, através dessa tribuna, que 
haveria uma rasteira foi a senhora. Nunca disse isso. A senhora disse o seguinte: 'Manoel 
Marques, tome cuidado, pois você e o Alberto levarão uma rasteira do Sr. Martins.' Na 
realidade não levei rasteira do Sr. Martins. Acredito que o Alberto também não levou. O 
Alberto se beneficiou e desejo boa sorte a ele. Coincidentemente a senhora virou presidenta. É 
somente isso. Boa sorte. Não tenho nada contra. A situação ocorreu em cima da hora. De certa 
forma, prejudicou coligações. Devemos respeitar o posicionamento de cada um. As eleições 
estão perto. Três grupos irão disputar. É a primeira vez que acontece nesse pé de igualdade. 
Vamos ver os resultados. Costumo dizer que o tempo é o senhor da razão. Cada um pagará o 
preço por si. Não vivo dentro do PT. A minha legenda é o PV. Os problemas do PT deverão 
ser resolvidos por vocês. O problema era da senhora e do Mino. Boa sorte ao Mino e a vocês. 
Aliás, vim a esta tribuna para agradecer todos que participaram da convenção. Quero desejar 
boa sorte aos companheiros que também estão saindo como candidatos. Boa sorte a todos. A 
eleição é democracia. Pela primeira, vez em tantos anos, vamos disputar, democraticamente, 
uma eleição com a cidade mais liberta. Gostaria de dizer para aqueles que não saíram como 
candidatos que estaremos até o dia 31 de dezembro nesta Casa independente dos resultados da 
eleição. Sempre será um prazer estar com vocês nesta Casa. Cada um deve cuidar de seu 
partido, pois o resultado sairá somente no dia 08. Até lá vamos ver quem possui razão. 
Sempre haverá um ganhador. Esse ganhador, independente de quem seja, deverá ser bom para 
a cidade. Desse modo, a cidade crescerá cada vez mais. Muito 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 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 21ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 26 de Junho de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 
secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Ofício SG - 
DAO nº 107/2012.- Comunicado de férias. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos à leitura dos Projetos de Lei 
Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0010/2012.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 
alienação de área de terreno localizada na rua Sílvio Galizoni pertencente ao município e dá 
outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 



4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0011/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre alienação de prédio 
industrial localizado na Rua Domingos Pegorari, n.º 506 – Parque Industrial Juvenal Leite 
pertencente ao Município e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0077/2012.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o Lar São Vicente de Paulo, com o 
objetivo de realizar a sinalização de trânsito na Entidade. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0078/2012.- Em que o Sr. Carlos 
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina a 
biblioteca que está sendo instalada na EMEF Joaquim Vieira, de "Biblioteca Rotary Club". 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 
0079/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 26.400,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 
0080/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 836.950,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) Emenda Aditiva de nº. 0010/2012.- Acrescenta-se 
inciso IX ao Art. 1º ao Projeto de Lei nº 42/12, que excepciona desdobros em condições e 
prazos que menciona.. Autoria: Antonio Orcini. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) Emenda Aditiva de nº. 0011/2012.- Acrescenta-se 
inciso IV ao Art. 2º ao Projeto de Lei nº 42/12, permitindo-se o desmembramento de lotes, no 
prazo e condições que especifica.. Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: 
ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Pareceres. 11º) PARECER nº. 89/2012.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2012. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e 
Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que 
foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2012, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, "Dispõe sobre alienação de lotes pertencentes ao município e dá outras 
providências", após minudentes e acurados estudos sobre a matéria, decidiram por exarar 
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 Mario da Fonseca 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 28 de junho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
12º) PARECER nº. 90/2012.- Ao Projeto de Lei nº 76/2012. 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 76/2012, de autoria do nobre Vereador Luis Henrique Ferrarini 
que "Dispõe sobre a criação de Oficinas Abertas de Trabalho, para ensino e profissionalização 
de deficientes físicos, visuais e auditivos", 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 Mario da Fonseca 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 28 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. 13º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00227/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adriana dos Reis. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00228/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Rosa Maria de Jesus Barbosa. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 15º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00229/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de 
pesar pelo falecimento do menino Adriano Oliver. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00230/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Altino 
Vieira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da 
Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00231/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laudelino de Oliveira. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00232/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Rolando Ferreira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 19º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00233/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Antonio Ramalho. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em 
Exercício. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00234/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Aparecida Costa. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 21º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00235/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Doraci Bibiano Emílio. 
Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-
Presidente em Exercício. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00236/2012.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr. José Semolini. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho 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. 23º) Requerimento 
nº. 00192/2012.- Congratulação com o estimado casal Sra. Jenny Cêga Pizi e Hortêncio Pizi, 
pelas comemorações de 61 anos de casamento, comemorado em 23 de junho de 2012. 
Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-
Presidente em Exercício. 24º) Requerimento nº. 00193/2012.- Congratulação com o 
estimado casal Sra. Maria de Lourdes Iamarino e Paulo Iamarino, pelas comemorações de 58 
anos de casamento, comemorado em 23 de junho de 2012. Autoria. Antonio Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-Presidente em Exercício. 25º) 
Requerimento nº. 00194/2012.- Voto de Congratulação com o novo site "SELLIGA 
ITAPIRA", em nome de seus idealizadores Feliciano Jessé Braga Cunha e Jaqueline Monteiro 
da Cunha, pelos relevantes serviços que certamente prestarão ao Município de Itapira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho – Vice-
Presidente em Exercício. 26º) Indicação nº. 00318/2012.- Sugere denominar-se rua ou praça 
pública de Djalma Rodrigues da Cruz. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00319/2012.- 
Sugere denominar-se rua ou praça pública em Eleutério de Augusto Sartoratto. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
28º) Indicação nº. 00320/2012.- Sugere realização de serviço de conservação e dedetização 
do Cemitério da Saudade, localizado no bairro Santa Cruz. Autoria. Todos Os Senhores 
Vereadores. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 
Indicação nº. 00321/2012.- Sugere a criação de um albergue para abrigar os moradores de 
rua nas noites mais frias do ano. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. 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 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 
Indicação nº. 00322/2012.- Sugere a implantação de uma rotatória no entroncamento entre as 
Ruas Fioravante Miquiline, Antônio Pelizer e Avenida Paulo Lacerda Quartin Barbosa, no 
Parque Santa Bárbara. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de 
Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00323/2012.- Indica ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente a elaboração de um 
projeto de revitalização de área de lazer no entorno do lago entre a Figueiredo e Jardim 
Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00324/2012.- Sugere contratação de 
mais profissionais para atuarem na Farmácia do CAIS. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 



00325/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas ruas 
do bairro de Eleutério, Barão de Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação 
nº. 00326/2012.- Sugere colocação de duas bocas de lobo na Rua Dr. Miguel Couto. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
35º) Indicação nº. 00327/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito contratar professores para atuarem no 
Centro de Lazer Hideraldo Luiz Bellini em aulas de Natação e Hidroginástica. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Indicação nº. 00328/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da 
Prefeitura que realize o asfaltamento do trecho de acesso que liga a rodovia SP-147 ao bairro 
Istor Luppi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio 
Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00329/2012.- Sugere execução de 
limpeza nas manilhas do córrego que corta o bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação 
nº. 00330/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas 
necessárias visando instalação de iluminação pública na Rua Soldado Augusto, ao lado da 
Delegacia de Polícia de Itapira e Ciretran. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00331/2012.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas necessárias visando 
instalação de iluminação pública na Rua Atílio Bonatelli, localizada entre as ruas Funabashi 
Tokuji e Santa Catarina. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00332/2012.- Sugere limpeza do 
córrego existente paralelo à Av. Aldo Piva, entre os Conjuntos Habitacionais Nosso Teto e 
Antonio Assad Alcici. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00333/2012.- Sugere execução de 
melhorias que especifica na Praça João Batista Baiochi, localizada na Rua Francisquinha 
Ferreira Munhoz. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00334/2012.- Sugere denominar-se 
rua ou logradouro público de Lidia Orlandi de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 
de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 
00335/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Ivonete Zago. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 03 de Julho 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: 
44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000279/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 INCENTIVO NO ÂMBITO DO 



PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST COMP 05/2012 MUNICIPAL 
UF SP, no valor de R$ 25.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 45º) Delegacia de 
Polícia do Município de Itapira: Solicitação de contribuição no sentido de manifestar-se 
quanto à aglutinação da Polícia Civil e de suas respectivas Unidades Policiais num único 
endereço, objetivando o cumprimento da Portaria DGP 48/11, do Projeto de Reengenharia da 
Polícia Civil implantado recentemente em nossas Unidades Policiais, cujo funcionamento 
encontra-se localizado na Rua Duque de Caxias, nº 673. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho 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 primeira discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2012.- Dispõe sobre alienação de lotes pertencentes ao município e dá 
outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 009/2012. 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 Complementar nº 009/2012. Aprovado em segunda votação 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0074/2012.- Revogam as Leis nº 3.564, de outubro de 2003 e nº 3.986, de 18 de 
outubro de 2006. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria de justificar o pedido de 
vistas, senhores vereadores. Gostaria que os senhores aprovassem a minha solicitação de 
vistas porque embora a Teka tenha saído de nossa cidade, acredito que os maquinários da 
empresa ainda se encontram no mesmo local. Caso eles não pagarem nenhum dos 
trabalhadores, acredito que os maquinários poderão ser os únicos bens a serem vendidos para 
que os ex-funcionários da Teka recebam. Então, gostaria de pedir vistas a fim de constatarmos 
a real situação. Obrigada.” A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação a solicitação da 
Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0076/2012.- 
Dispõe sobre a criação de Oficinas Abertas de Trabalho, para ensino e profissionalização de 
deficientes físicos, visuais e auditivos. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
o Projeto de Lei nº 076/2012. 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 076/2012. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação nº 00310/2012.- 



Sugere compra de material de trabalho para a Guarda Municipal. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação a Indicação nº. 310/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação 
nº 00314/2012.- Sugere destacar-se uma viatura e guardas municipais para ficarem 24 horas 
no Posto de Guarda em Barão Ataliba Nogueira. 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 
03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única 
discussão a Indicação nº 00321/2012.- Sugere a criação de um albergue para abrigar os 
moradores de rua nas noites mais frias do ano. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00322/2012.- Sugere a 
implantação de uma rotatória no entroncamento entre as Ruas Fioravante Miquiline, Antônio 
Pelizer e Avenida Paulo Lacerda Quartin Barbosa, no Parque Santa Bárbara. Autoria: Todos 
Os Senhores Vereadores. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação 
nº 00328/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da Prefeitura que 
realize o asfaltamento do trecho de acesso que liga a rodovia SP-147 ao bairro Istor Luppi. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Julho 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. 


