
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de agosto 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, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 
inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor 
presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, ouvintes 
da Rádio Clube de Itapira, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer a presença da 
equipe de basquete feminino Santa Fé/Anglo/CNA, assim como também os integrantes da 
comissão técnica. Daqui a pouco faremos uma justa homenagem direcionada a vocês pela 
conquista de mais um título para a nossa cidade. Vim a esta tribuna, senhor presidente, para 
disponibilizar uma satisfação a população em relação a uma emenda parlamentar elaborada 
pelo Deputado Federal Guilherme Mussi. O valor da emenda é de R$ 200.000,00. Parte desse 
valor foi empregado na reforma da UBS situada no bairro dos Prados e outra na intenção da 
compra de uma ambulância adaptada para os deficientes. Cabe ressaltar que o sistema do 
Ministério da Saúde não aceitou uma ambulância adaptada para os deficientes. Então, foi 
necessária a elaboração de um novo pedido. Nesse pedido foi solicitado outros equipamentos. 
Gostaria de citá-los somente para ilustrar alguns equipamentos que serão comprados com o 
restante da verba. A UBS situada no bairro Brás Cavenaghi receberá um ar condicionado, um 
autoclave horizontal de mesa até 50 litros, um aparelho DVD, um televisor e um 
eletrocardiógrafo. A UBS Família Augusto Coraça receberá um televisor, um aparelho DVD, 
um ar condicionado e um autoclave horizontal de mesa. O posto de Saúde situado no bairro de 
Figueiredo receberá um autoclave de mesa, um televisor, além de outros equipamentos. O 
posto de Saúde chamado Isamu Ito receberá um aparelho DVD, um televisor, um 
eletrocardiógrafo, além de outros importantes equipamentos. O posto de Saúde situado no 
bairro Pé no Chão receberá um televisor, um aparelho DVD, um autoclave horizontal de 
mesa, um eletrocardiógrafo, além de outros equipamentos. A unidade situada no bairro da 
Ponte Nova receberá um televisor, um aparelho DVD, um autoclave horizontal de mesa, entre 
outros equipamentos. O posto de saúde situado no bairro dos Prados receberá um televisor, 
um aparelho DVD, um eletrocardiógrafo, além de outros equipamentos. O posto de saúde 
situado no centro receberá um aparelho DVD, um televisor e um ar condicionado. O PPA 
situado no bairro de Barão Ataliba Nogueira receberá um televisor, um aparelho DVD e um 
autoclave horizontal de mesa. A unidade do bairro de Eleutério receberá um ar condicionado e 
um autoclave horizontal de mesa. O posto de Saúde situado no bairro da Vila Ilze receberá um 
televisor, um aparelho DVD, além de outros equipamentos. Então, presidente, é muito 
importante essa situação. Foi realizada uma audiência pública, junto ao Secretário de Fazenda, 
sendo que ficou bem claro a importância da conquista de novas verbas para auxiliar o 
orçamento de nosso município. Acredito que é muito importante possuirmos vários contatos 
com deputados estaduais e federais. Cabe ressaltar que é muito plausível tudo o que vier a 
somar no orçamento de nossa cidade, desde que seja bem empregada a verba. Gostaria de 
deixar registrado na tribuna desta Casa os meus mais sinceros agradecimentos direcionados ao 
Deputado Federal Guilherme Mussi. Ele obteve 776 votos em nossa cidade. Isso mostra que 
sua atenção para com a nossa cidade está sendo de maneira exemplar. Gostaria de parabenizar 



a administração Toninho Bellini, pois a mesma está recapeando a Avenida dos Italianos desde 
a Avenida Ari Wilson Cremasco. É muito importante esse primeiro passo. Gostaria de deixar 
um abraço para o meu amigo Jaqueta que se faz presente nesta Casa. Obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, 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, imprensa, funcionários desta Casa. Gostaria de parabenizar as 
meninas integrantes do grupo de basquete do Santa Fé/Anglo/CNA pelo imenso desempenho. 
Possuo vários assuntos em pauta para retornamos mais animados nesse segundo semestre. O 
pessoal foi embora. Um dos assuntos que não entendi absolutamente nada faz referência ao 
movimento legítimo do pessoal contra o aumento salarial dos senhores vereadores. A história 
já foi contada nesta Casa, mas o que não entendi seria que no momento final, quando 
estávamos nesta Casa, duas pessoas integrantes desse movimento me procuraram e 
perguntaram o seguinte: 'Você assina um documento com essa proposta?' Foi a proposta do 
grupo de vereadores para com o movimento. Disse o seguinte: 'Não preciso assinar 
absolutamente nada em relação aquilo que digo, pois aquilo que falo, eu cumpro. Vou subir 
na tribuna da Câmara porque é uma decisão de todos os senhores vereadores. Vou subir na 
tribuna da Câmara e vou falar.' Subi e falei aquilo que tínhamos combinado. De repente eles 
levantam e dizem que não existe acordo. Não entendi muito bem as coisas. Acredito que todos 
estão percebendo que estou começando a não entender as coisas nesta Casa. Entendi menos 
ainda em relação a história da Scapex. Caso haja a necessidade de criticar, automaticamente 
virei a esta tribuna para criticar. O que aconteceu? Vamos relembrar o passado. A Scapex veio 
a esta Casa para se reunir com os vereadores e disseram que comprariam uma máquina muito 
valiosa, cujo seu valor ultrapassaria R$ 1.000.000,00. Essa máquina, fora os empregos que já 
eram gerados, automaticamente geraria mais 150 empregos. Isso não aconteceu. Não houve a 
compra dessa máquina, o barracão ficou... Não sei para o que eles estão usando. A 
administração errou em solicitar esse barracão para venda? Errou. Sem sombra de dúvida. 
Eles também erraram em não cumprirem aquilo que disseram nesta Casa de Leis. Acredito 
que o vereador Mino falará mais sobre essa questão. As coisas devem ficar claras porque, 
caso contrário, automaticamente as coisas ficarão parecendo orquestradas em época de 
eleição. Isso não é bom para ninguém. O que a população tem que saber, sem sombra de 
dúvidas, é a verdade dos fatos. Coisas orquestradas e empresas indo embora em pleno 
processo eleitoral, acredito que não seria bom para a democracia e para a cidade de Itapira. 
Portanto, estou colocando essa discussão. O vereador Mino, logo após a minha fala, concluirá 
o assunto. As coisas devem ser colocadas adequadamente e com transparência total em 
relação àquilo que está ocorrendo em nossa cidade. Muito se falou e muitos vieram no roldão 
em relação ao fechamento da empresa Teka. Então, parece-me que tem alguém com a 
seguinte premissa, ou seja, de quanto pior, melhor. Não. Queremos que Itapira possua 
emprego e que nossos jovens não necessitem sair de nossa cidade para trabalhar, mas para 
isso se concretizar precisamos saber o que realmente está ocorrendo. Não é o que a imprensa, 
a administração ou a empresa dizem. Devemos ver alguma coisa mais concreta. É muito chato 
esse tipo de coisa. O terceiro assunto que gostaria de abordar seria no sentido da elaboração 
de uma emenda em nosso Regimento Interno. Espero que a referida emenda seja aprovada por 
unanimidade. Do que se trata? Infelizmente o nosso Regimento Interno não prevê a licença da 
vereadora que possua filhos menores. A nossa lei garante a mãe que possui filhos menores. 
Quando essa criança fica hospitalizada ou doente, caso o médico disponibilize um atestado, 
automaticamente a mãe da criança poderá apresentar na empresa onde trabalha a fim de ter 
sua falta abonada. Esta Casa de Leis, em sua maioria, é composta pelo sexo masculino. Então, 
não existe essa previsão. Embora não seja candidata, espero que outra mulher possa assumir 



esta cadeira. Caso essa mulher tiver filhos, acredito que a mesma será contemplada com essa 
situação. É bem complicado o filho estar internado e a mãe vereadora não poder acompanhar 
seu filho pelo fato de que não há previsão no Regimento Interno em relação a esse tipo de 
licença. Não é correto essa mãe pegar um atestado para ela, pois não é ela que está doente. 
Portanto, senhores, estou elaborando essa emenda em nosso Regimento Interno e espero, na 
próxima sessão, que a mesma seja aprovada por unanimidade. Como é a primeira sessão, 
acredito que as coisas estão mais tranquilas. Quero desejar a todos os candidatos, desde já, 
que se saiam muito bem em suas campanhas e que as mesmas sejam exitosas. Muito obrigada 
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. De maneira rápida, gostaria de abordar um pouco sobre a questão da Scapex. 
Também gostaria de pedir para aqueles que estão ouvindo, através da Rádio e da Internet, 
para terem certeza de que aquilo que vem ocorrendo, onde está sendo alardeado nos quatro 
cantos da cidade, não é verdade. Como disse a nobre vereadora, com certeza existe cunho 
político porque é muita coincidência quatro empresas, em apenas 30 dias, pararem o que estão 
fazendo em nossa cidade. Daqui a alguns instantes o Osmar transmitirá na internet as fotos de 
tudo o que estou dizendo. Na verdade, fomos procurados nas comissões em agosto por dois 
diretores da Scapex, onde alegaram que estariam comprando uma máquina no valor de R$ 
1.700.000,00. Eles vieram a esta Casa porque os integrantes das comissões queriam saber o 
porquê que eles queriam mais 20 mil metros em barracões. A empresa já estava funcionando 
em nossa cidade. Eles disseram que no mês de agosto de 2010 estariam comprando uma 
máquina no valor de R$ 1.700.000,00. O documento diz o seguinte: 'Scapex Indústria e 
Comércio de Itapira. A empresa solicita a sessão real do barracão, Distrito Industrial Juvenal 
Leite, devendo a empresa cumprir com os encargos estabelecidos pela Secretaria de Negócios 
Jurídicos.' O que acontece? Como eles explicaram para nós em agosto, o que acabou 
acontecendo? Lei Complementar 4.788 de 02 de Setembro. As comissões exararam o parecer 
favorável e no dia 04/09 o projeto veio a esta Casa para ser aprovado. Vejam bem: 'Manter no 
ano de 2011 o número de 158 funcionários, postos individuais de trabalho, devendo para os 
anos subsequentes manter um aumento de 5% utilizando como base de cálculo previsto para 
2011 pelo período que perdurar a subvenção.' O que aconteceu? O tempo foi passando e nada 
aconteceu. Pulando rapidamente, no dia 31 de janeiro de 2012 o GEIF... 'O Grupo Executivo 
da Prefeitura (GEIF) requer de vossa senhoria que apresente no prazo de 5 dias a contar do 
recebimento desse documento abaixo referente ao cumprimento dos encargos de lei 4.788.' 
Está assinado pelo Hélio Citrângulo e pelo diretor da empresa que havia recebido. O que 
acontece aqui: 'Scapex Indústria e Comércio. Certidão. Certifico que até a presente data nada 
mais foi apresentado a esse processo quanto a notificação datada em 31 de janeiro. Assinado 
pelo responsável da Prefeitura.' Aqui é 6 de fevereiro. No dia 29 de fevereiro o mesmo grupo 
disse: 'Requeremos os documentos solicitados abaixo referente ao cumprimento dos cargos e 
encargos com o objetivo de fazer o termo de sessão em nome da Scapex.' Tudo foi solicitado 
novamente no dia 29 de fevereiro. Sete meses depois da autorização vinda da Câmara 
Municipal. A resposta veio no dia 12 de março. 'Certifico que até a presente data nada mais 
foi apresentado a esse processo quanto a notificação, ou seja, a máquina deveria estar em 
nossa cidade até a primeira quinzena de abril. Até o dia 12 de março não houve, sequer, 
nenhuma resposta. Gostaria de solicitar ao funcionário Osmar para que passe as fotos. Possuo 
uma certidão de vistoria que possui valor judicial, onde está assinada por dois membros da 
Prefeitura. 'O grupo GEIF, através de seus assessores que abaixo subscreve, certifica que em 
data supra procederam realização de fiscalização junto ao prédio Industrial localizado na Rua 
Domingos Pegorari, Parque Industrial Juvenal Leite. Primitivamente constatou-se a 



permanência de apenas 14 funcionários no local, os quais se encontravam exercendo funções 
diversas no interior de um galpão industrial.' Como vocês podem constatar, não existe 
nenhum veículo no estacionamento e nenhum equipamento dentro da empresa. As fotos 
comprovam. Olhem que absurdo. Existem coisas dentro da empresa que ninguém sabe de 
onde veio. Até caminhões do exército e maquinários foram parar lá dentro. Estou dizendo as 
coisas com certeza e não com brincadeira. Está escrito o seguinte: 'Identificamos a existência 
de insignificantes atividades industriais naquele local e endereço. Assinado pelos membros.' 
No dia 13 de junho foi relatado o seguinte: 'A empresa Scapex, conforme informações 
obtidas, o barracão cedido pela Prefeitura Municipal de Itapira situado à Rua Domingos 
Pegorari, de acordo com fotos em anexo ao processo, a empresa não está produzindo no local 
e apenas armazenando alguns produtos.' A máquina que estaria produzindo 1.700 toneladas de 
equipamento por mês não chegou. Os 158 funcionários não apareceram. O barracão está 
servindo como estoque. Parece um ginásio de esporte. Não há ninguém. Como podem 
alardear que a Prefeitura tirou, sendo que a mesma disponibilizou o prazo até o mês passado 
para que os responsáveis alegassem alguma coisa? Onde está essa máquina e os funcionários? 
Como meu tempo será pouco, gostaria de ser breve. O projeto para a venda veio a esta Casa. 
Com isso a vereadora disse que não sabia se seria correto ou errado. Não tiro a razão de 
ninguém. Todos os vereadores se reuniram nas comissões a fim de constatarmos se iríamos 
votar ou não. Qual foi a conclusão que chegamos? Já foi determinada a saída da empresa. 
Gostaria que ficasse bem claro para todos que estão me ouvindo, mas com a palavra do 
prefeito e como líder do mesmo, gostaria de dizer que caso a empresa Scapex envie, no prazo 
de 35 dias, um documento de financiamento bancário de compra dessa máquina, uma nota 
fiscal que comprove que uma máquina de R$ 1.700.000,00 foi comprada ou uma guia de 
importação, automaticamente o prefeito irá retirar o projeto desta Casa para que a empresa 
possa retornar ao seu devido local. Caso contrário, acredito que será outra história para que os 
vereadores possam votar conforme entendem. Ninguém está com brincadeira nesta Casa. Os 
diretores da empresa Scapex foram muito bem tratados durante oito anos pela Prefeitura 
Municipal de Itapira. Não foi a administração Toninho Bellini que trouxe a empresa até esta 
cidade. Tudo o que eles necessitavam de incentivo, automaticamente foi disponibilizado. 
Sempre cumpriram com seus compromissos no outro barracão que possuíam em nossa cidade. 
É uma covardia o que eles estão fazendo. As fotos estão à disposição para quem quiser 
verificar. Essa situação possui valor judicial. A Prefeitura Municipal de Itapira não está de 
brincadeira. Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 
votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de Julho de 2012. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto 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) Veto Total ao Autógrafo 79/2012, ao Projeto de Lei nº 76/2012.- Que 
Dispõe sobre a criação de Oficinas Abertas de Trabalho, para ensino e profissionalização de 
deficientes físicos, visuais e auditivos. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Gostaria de solicitar ao líder do prefeito para que o 
mesmo incentive o senhor prefeito municipal a enviar um projeto semelhante a esta Casa já 
que é louvável como diz o texto. Desse modo, conseguiremos dar sequência nos trabalhos a 
fim de atender essa camada de nossa população. Obrigado.” DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. 



a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Vetos, o Sr. Presidente 
passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 
0012/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Cria Zona de Expansão Urbana no imóvel denominado "Cachoeirinha - 
Bairro dos Limas". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0013/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre alienação de lotes 
pertencentes ao município localizados nos fundos da rua Milico. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto 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. 
0085/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com a 
Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0086/2012.- 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$ 500.000,00. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos 
aos Pareceres. 7º) PARECER nº. 103/2012.- Ao Projeto de Lei nº 73/2012. 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 73/2012, de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 
"Regulamenta os Serviços Funerários no Município de Itapira", após minudentes e acurados 
estudos sobre o teor da propositura, acordaram por requer 70 (setenta) dias de adiamento para 
melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 
PARECER nº. 104/2012.- Ao Projeto de Lei nº 84/2012. 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 84/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a 
abertura de crédito especial no valor de R$ 240.000,00", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 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 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 
105/2012.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2012. 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 
11/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, "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", após minudentes e acurados estudos 
sobre a matéria, decidiram por REQUERER 40 dias de adiamento da propositura para 



melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em votação o Parecer. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto 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. 00253/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Olímpia 
Galli Casetta. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00257/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adriana Serra Sequeira Bitante. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00259/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Aparecida Leitão Oliveira Rodrigues. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00261/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Cleide Aparecida 
Ferreira Baião. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ilza Helena Loner. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00263/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Doraci Lopes. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00264/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Pastor da Silva. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00266/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Roberto Gagliardi de Menezes. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00267/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Benedita Pinto Longo. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. Antonio Orcini DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00268/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antonia de Lima. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00269/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Francisco Netto. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00270/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário dos Santos. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 



de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00271/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Ricieri Mitestainer. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00272/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Stella Apparecida Vasconcellos Moreira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00273/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Moisés Fernando da 
Silva. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. Antonio Orcini DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00274/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Laércio Marques. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00275/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Wilson dos Santos. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00276/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Fernando Moscom. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00277/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jacir Pereira da Silva. Autoria. Cleber 
Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, 
seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. 
Presidente procede a homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos 
votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 
29º) Requerimento nº. 00209/2012.- 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 aos motivos da não utilização do APARELHO 
AUTOCLAVE no Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 30º) Requerimento nº. 00210/2012.- 
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 aos motivos da não instalação dos bebedouros que foram comprados aos 
setores de saúde, pelo Hospital Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 31º) Requerimento nº. 00211/2012.- 
Voto de Congratulação com a equipe da Santa Fé/Anglo/CNA de basquete feminino, Campeã 
da categoria Sub-21 pela Segunda Divisão dos Jogos Regionais, realizados em Atibaia. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Antonio Moreno DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 32º) Requerimento nº. 00212/2012.- Voto de 
Congratulação com a Sra. Santina Luciano Cipola, pelo transcurso de seu aniversário de 
nascimento celebrado no dia 18 de julho de 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 



de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 33º) Requerimento nº. 
00213/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Lazarini Martelli, pelo transcurso de 
seu 80º aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 34º) Requerimento nº. 
00214/2012.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando instalação de placas indicativas e 
pintura de solo de embarque e desembarque no ponto de passageiros defronte a Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus, localizada na rua Cônego Henrique Moraes Matos, bairro 
Penha do Rio do Peixe. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 35º) Indicação nº. 00353/2012.- Sugere denominar-se 
praça ou logradouro público de Aristides Rufino (Nego Rufino). Autoria. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Indicação nº. 00354/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na vicinal Itapira 
Mogi Guaçu, especialmente no trecho da estação de tratamento de esgoto até o acesso a 
rodovia SP 354 - Itapira-Jacutinga. 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 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 
00355/2012.- Sugere instalação de um redutor de velocidade na Avenida Brasil, nas 
proximidades do nº 1.500, sentido bairro-centro. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, 
pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir 
a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) 
Indicação nº. 00356/2012.- Sugere recolocação de gradil na guarda de proteção da ponte 
sobre o rio do Peixe, localizada no final da Avenida Rio Branco e início da Avenida 
Comendador. Virgolino de Oliveira. 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 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
00357/2012.- Sugere designação de Auxiliar de Enfermagem para prestar serviços no PPA da 
Vila de Eleutério, em substituição a servidora pública que se aposentou. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
40º) Indicação nº. 00358/2012.- Sugere dotar-se de iluminação pública, com instalação de 
uma luminária a vapor de sódio, no cruzamento das ruas Sebastiana Pereira da Silva Job e 
Avelino Moreira, no Jardim Paraíso. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00360/2012.- 
Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Anna Pereira da Cruz Job. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto 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: 
42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000159/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao 
município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL (REDE 
URGÊNCIA) COMP 04/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41. 



DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
000433/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento 
ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao 
PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL (REDE URGÊNCIA) COMP 06/2012 
MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41.DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000006/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao 
município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL (REDE 
URGÊNCIA) COMP 05/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41.DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000288/MS/SE/FNS.- 
Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 
9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 
TETO MUNICIPAL (REDE URGÊNCIA) COMP 03/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de 
R$ 38.273,41.DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
005107/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento 
ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao 
PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS COMP 06/2012 
MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 56.615,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
47º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000322/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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) COMP 06/2012 MUNICIPAL UF SP, no 
valor de R$ 40.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Ministério da Saúde 
Nº Ref. 000764/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 
referente ao PAGAMENTO DE CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS COMP 06/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.800,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
000028/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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS 192 
(MAC) COMP 03/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 40.000,00. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 50º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000088/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 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS 192 (MAC) COMP 04/2012 
MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 40.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000106/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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÓVEL AS URGENCIAS 192 (MAC) COMP 05/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 
40.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
008805/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 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF COMP 06/2012 MUNICIPAL UF SP, no 
valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Ministério da Saúde 
Nº Ref. 009826/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 SAÚDE BUCAL - SB COMP 06/2012 MUNICIPAL UF SP, 
no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Ministério da 
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 
CM137421/2012: Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir 
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de 
R$ 178.433,72. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) 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$ 18.599,34. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Itapira: Realização de uma reunião no dia 09 de Agosto de 
2012, quinta-feira, às 19:30 na Casa de Agricultura de Itapira, para tratar de assuntos relativos 
à Segurança. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) Irineu Duarte: Manifestação 
de agradecimento pela homenagem prestada a sua pessoa, por ocasião do nonagésimo 
aniversário, cuja ideia foi apresentada pela nobre edil Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 58º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: 
Manifestação de agradecimento por ocasião da realização da 'Campanha do Agasalho da 
ACEI'. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Fábrica de Papel e Papelão Nossa 
Senhora da Penha S.A.; Penha: Manifestação de agradecimento por ocasião do voto de 
congratulação recebido por esta Casa de Leis em razão da posso do Sr. Carlos Edson 
Shiguematsu como presidente desta empresa. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
60º) Telefônica; Vivo: Informações em atenção ao ofício nº 317 de 04 de junho de 2012 ao 
qual encaminha o requerimento 159/2012, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto 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 0010/2012.- Dispõe sobre alienação de área de terreno localizada 
na rua Sílvio Galizoni pertencente 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 010/2012. 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 010/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES P OR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0084/2012.- 
Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 240.000,00. Autoria: Vice-Prefeito 
Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 084/2012. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão a Indicação nº 00341/2012.- Sugere revitalização total da 
área da FEPASA para construção de um calçadão e implantação de espaços culturais. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos 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 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação nº 00354/2012.- Sugere 
execução de operação tapa-buracos na vicinal Itapira Mogi Guaçu, especialmente no trecho da 
estação de tratamento de esgoto até o acesso a rodovia SP 354 - Itapira-Jacutinga. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, público 
presente, imprensa escrita e falada. Somente vim a esta tribuna para falar a respeito dessa 
matéria. Já foi realizado um recapeamento entre o trevo do Espaço Natureza até o trevo de 
Jacutinga na semana passada. Não existe nenhum buraco, sequer, até o trevo de Jacutinga. Em 
relação a vicinal Itapira/Mogi Guaçu as obras já estão sendo iniciadas através da duplicação. 
Gostaria de alertar a população de Itapira em relação a alguns fatos que ocorrem atualmente. 
No trecho de Itapira/Mogi Guaçu foi feita uma tremenda barbaridade pelo DER em relação a 
reforma que chegou no valor aproximado de R$ 2.500.000,00. Simplesmente não fizeram 
nada. Acredito que existe um requerimento nesta Casa onde não permitiríamos que fosse 
liberado o pagamento para o DER pelo fato da vergonha que foi realizada em relação a obra. 
A partir desse momento, muitos estudantes questionaram o porquê que a Prefeitura Municipal 
não tapava os buracos da vicinal. Sabem quantas vezes a Secretaria de Obras fez o serviço até 
o Porto Pirata? Infelizmente muitos itapirenses não sabem dessa situação. Já ocorreram graves 
acidentes nas imediações daquele trecho. Muitos carros já bateram na cabeceira da ponte. O 
prefeito de Mogi Guaçu nunca mandou tapar os buracos da vicinal Itapira/Mogi Guaçu. Cerca 
de 6 vezes a Prefeitura Municipal solicitou da Secretaria de Obras para que fosse realizado 
aquilo que não era de sua incumbência. Quem seria responsável por aquele trecho? A DER 
seria responsável por aquele trecho. Eles gastaram cerca de R$ 2.500.000,00, sendo que não 
fizeram absolutamente nada. Pasmem vocês, pois não foi feito 50 metros de acostamento. 
Foram remendando o asfalto, sendo que após um mês foi necessário que o DER novamente 
tapasse os buracos da localidade. O serviço feito pelo DER foi uma pouca vergonha. Somente 
gostaria de deixar bem claro esse assunto. A Prefeitura Municipal não deve gastar massa 
asfáltica em um local onde outra empresa é responsável. Muitos caminhões pesados passam 



pela localidade pelo fato de fugirem dos pedágios. Gostaria de solicitar vistas da matéria. 
Acredito que entre o trevo do Ésio Levatti até Jacutinga já foi realizado a operação tapa 
buraco. Em relação ao trecho do Guaçu, gostaria de fazer questão de pegar meu veículo e 
passar pela localidade a fim de constatar a verdadeira situação. Cabe ressaltar novamente que 
muitos itapirenses não sabem que do outro lado da ponte é compromisso do município de 
Mogi Guaçu. Gostaria de pedir vistas dessa matéria porque gostaria de confirmar a real 
situação da vicinal Itapira/Mogi Guaçu. A Usina possui direito total de utilizar a vicinal, pois 
a empresa paga seus impostos em dia para o município. Em relação aos caminhões que não 
são de Itapira e que estão fugindo dos pedágios, acredito que os mesmos não possuem direito 
de utilizarem a vicinal. Acredito que deveria haver uma fiscalização feita DER. O número de 
caminhões que passam pela localidade é um absurdo. Gostaria que ficasse bem clara essa 
situação, pois não é a Prefeitura Municipal que deve ficar responsável pela manutenção da 
localidade. As canaletas de escoamento de água também não foram colocadas pelo DER na 
última reforma. Cabe ressaltar que essa situação constava no projeto, sendo que receberam 
por isso. Não sei quem foi o fiscal que autorizou o pagamento dessa obra. Muito obrigado e 
boa noite.” DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 00355/2012.- Sugere 
instalação de um redutor de velocidade na Avenida Brasil, nas proximidades do nº 1.500, 
sentido bairro-centro. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em 
única discussão a Indicação nº 00356/2012.- Sugere recolocação de gradil na guarda de 
proteção da ponte sobre o rio do Peixe, localizada no final da Avenida Rio Branco e início da 
Avenida Comendador. Virgolino de Oliveira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Agosto 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. 


