
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 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 HERMÍNIO NICOLAI, 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, 

RODNEI SEMOLINI 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. Como primeira oradora inscrita, faz uso 

da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: 

homenageado assim como a Câmara Municipal. A Câmara é enxuta. Se vocês fizerem uma 

análise em outras Câmara da região, automaticamente constatarão que há muita diferença. 

Você está de parabéns, Vandré. Você levantou o nome de meu irmão e você conseguiu 

levantar o nome desta Câmara Municipal. Como alguns vereadores já passaram pela 

presidência desta Casa de Leis, acredito que todos ficaram honrados. Você, como advogado, 

não entende muito, mas como ser humano você fez um grande serviço para a sociedade de 

Itapira. Está de parabéns.”... Continuando a oradora: Enfim, não deu em nada. Somente deu 

mais trabalho para a Câmara. Era um verdadeiro absurdo a pessoa querer onerar uma Casa 

pública e participar de um movimento a fim de querer a desoneração. Parece-me que são dois 

pesos e duas medidas, ou seja, uma hora quero onerar o Poder Público e outra hora que me 

convém quero desonerar o Poder Público. Isso não vale, pois devemos possuir coerência nessa 

vida. A segunda questão que gostaria de colocar seria no sentido da publicação de um jornal 

que disse... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Essa pessoa que 

vossa excelência está citando é candidato?... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Sim é 

candidato. Décio da Rocha Carvalho: Obrigado... Continuando a oradora: Saiu no jornal e 

pena que não esteja presente nesta Casa. Foi publicado que o Marcos Centofante, que já foi do 

Partido dos Trabalhadores (PT), tentou inúmeras vezes, na última sessão, me entregar 

algumas outras desfiliações e acabei fugindo. Não sei quem é mais ordinário nessa história, ou 

seja, se é quem deu a informação ou quem publicou. Estão todos de prova que no Expediente 

e na Ordem do Dia devemos ficar em nosso lugar. Sento bem próximo a plateia. Quando ele 

trouxe, na sessão retrasada, 14 desfiliações, automaticamente acabei assinando todas. Ainda 

disse o seguinte: “Vão com Deus.” Quem desfiliou-se do PT não era petista. Quem não vai ao 

embate da discussão política não é petista. Quando o Marcos Centofante levou sua desfiliação 

em meu escritório, automaticamente no dia seguinte acabei assinando-a. Não estava em meu 

escritório, pois estava em uma audiência. Se trouxesse mais desfiliações acabaria assinando, 

de bom grado, e mandaria novamente todos irem com Deus. Então, a barbaridade que saiu no 

jornal me faz rir, caso não fosse o ódio da mentira. Então, gostaria de deixar registrado que 

quem quiser sair do Partido dos Trabalhadores (PT), tudo bem. O direito de ir e vir é 

garantido pela Constituição. Pode levar em meu escritório ou onde estiver. Não vou fugir e 

não vou deixar de assinar. Quem deve ficar no partido são as pessoas comprometidas com o 

Partido dos Trabalhadores (PT). Quem não for comprometido, acredito que deve sair. Não 

podia deixar de falar sobre essa questão. Quando a pessoa quer aparecer, é duro. Não sabe 

fazer as coisas para que se torne notícia. Começam a usar expedientes maldosos para 

conseguir ser notícia. É lamentável. É mais lamentável ainda possuir um jornal que, sequer, 

entrou em contato com minha pessoa a fim de constatar a veracidade da informação. Todos 

sabem. Podem pedir a fita da sessão passada. Quando existe intervalo acabo entrando nas 

salas a fim de conversar com algumas pessoas. Estou muito tranquila, pois fiquei a sessão 



toda sentada em minha cadeira. Quem assina 14 desfiliações acaba assinando muito mais. 

Obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, companheiros vereadores, 

funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, público presente. Gostaria de dizer para os 

que estão me ouvindo para não me verem como vereador nesta noite em relação a minha fala. 

Como, de fato, sou vereador somente gostaria de dizer que realmente acontecem coisas na 

vida política onde acabamos ficando abismados. Acredito que não tem como deixarmos de 

vim a esta tribuna. Como cidadão itapirense e por tudo o que tenho presenciado na política de 

Itapira, acredito que não poderia ter deixado de vir a esta tribuna para comentar. Gostaria de 

dizer a toda população de nossa cidade para prestarem a atenção quando falo em relação a 

maracutaia no poder da palavra das pessoas. Vou falar do senhor Barros Munhoz, ou seja, do 

nosso deputado Barros Munhoz que se intitula o todo poderoso. Sempre disse que ele possui o 

dom de falar, além de possuir uma inteligência ímpar. Infelizmente ele usa esses fatores para 

o mal. É para destruir, pois quanto pior, melhor. Juro que não ouvi o programa da rádio na 

íntegra, mas em apenas cinco minutos que acabei ligando o rádio quando estava indo até ao 

meu sítio constatei que ele estava se esbravejando dizendo que o prefeito Toninho Bellini não 

sabe pedir. Ele disse que era humilde e um político sem nenhuma capacidade. Ele disse que o 

prefeito deve pedir muito dinheiro. Ele também disse que o prefeito solicita pouco dinheiro e 

que deve solicitar cerca de R$ 30.000.000,00. Esse é o exemplo de nosso Brasil, ou seja, um 

homem que possui poder e é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Ele fala do dinheiro público como se fosse um cacho de banana. Se o prefeito Toninho Bellini 

não sabe pedir dinheiro e R$ 30.000.000,00 não é absolutamente nada, acredito que no 

primeiro dia de sessão do ano de 2005 trouxe R$ 27.000.000,00 comprovados no papel de 

empenhos suspensos. Foi o maior calote político da história de Itapira e região. O senhor 

Barros Munhoz tem a coragem de dizer que o governador pode disponibilizar R$ 

30.000.00,00 caso ele solicite do mesmo. Ele não enviou o dinheiro da ponte do Eleutério e 

acabou segurando a obra em relação as escolas. Depois ele fica com conversa fiada na rádio. 

Isso é brincadeira. Deixo registrado o meu protesto e peço para a população de Itapira abrir os 

olhos. Ele não aceitou ter perdido duas eleições em nossa cidade. Acredito que ele vai perder 

a terceira eleição. Tenho certeza que o povo de Itapira não fechará os olhos para que essa 

pessoa volte. Os dois candidatos foram colocados por ele. Ele manda e diz o que tem que se 

fazer. Lamento esse tipo de coisa na política de Itapira. Quando ele fala em relação ao 

dinheiro público, acredito que todos sabem que esse dinheiro nunca é disponibilizado. Tem 

que existir contrapartida por parte de uma Prefeitura enxuta e que paga suas contas. São 

coisas que o Barros Munhoz nunca fez em 30 anos. Somente deu calote e nunca pagou. Era 

voto de cabresto, ou seja, não pagava o cara que vendia farinha para a merenda se o mesmo 

não obtivesse voto para ele no final do ano. Muitas pessoas tem medo de dizer isso. A 

população de Itapira deve abrir os olhos. Não quero entrar em polêmica. Quem trouxe a 

Scapex e a Açoplast para Itapira? Foi o Barros Munhoz. É muita coincidência dois meses 

antes das eleições essas empresas saírem de nossa cidade. É muita coincidência. Ele está 

contando com a vitória que não vai possuir. No primeiro dia de janeiro ele vai pegar uma 

bandeira e vai dizer o seguinte: “Povo de Itapira, em nome disso e daquilo estou trazendo 

emprego para a nossa cidade. As empresas vão retornar a nossa cidade. Sou herói do povo de 

Itapira.” Isso é maracutaia política. É tudo armação. Lamento que os empresários estejam 

coniventes, pois estão concordando com esse tipo de coisa. Quem possui poder para 

corromper acaba corrompendo as pessoas fracas, ou seja, aqueles que não possuem dignidade 

e moral. Então, gostaria de alertar a população e os eleitores de Itapira. Nunca mais iria falar e 

protestar. Lamento que cada vez que ele vem a Itapira o mesmo acaba dizendo que é o 



paladino e o salvador da pátria. Ele é tudo. O povo de Itapira não deve aceitar essa situação 

novamente. É armação e maracutaia. Peço desculpas por me alterar, mas gostaria de dizer que 

não suporto mentiras. Somente mentiras são ditas pelo senhor Barros Munhoz a cada dia que 

passa. Não quero mais falar até as eleições para ninguém dizer que estou fazendo jogo 

político. Tenho certeza que não preciso desse tipo de coisa. Sempre sustentei o que disse em 

relação a sua pessoa desde o primeiro dia em que estive nesta Casa. Caso retornar novamente 

a esta Casa, através do voto da população, acredito que continuarei dizendo a mesma coisa. 

Pessoas públicas como o Barros Munhoz não devem estar na política de nosso país. Eles 

ajudam a corromper, roubar e desviar o dinheiro público. Lamento que essa situação esteja 

acontecendo em nossa cidade somente pelo poder. Quero, Elias, parabenizá-lo pelo fato de 

que conheço muito bem a sua pessoa. Sei da capacidade e da inteligência que você possui. 

Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Conte conosco sempre que estivermos presentes 

nesta Casa. Parabéns pelo trabalho prestado a esta Casa de Leis. Tentaram te destruir, mas 

acredito que somente te fortaleceram. Pode ter certeza. Possuo mais alguns minutos e gostaria 

de dizer para a população de Itapira fazer valer o seu voto. Prestem muita atenção. Vários 

comícios serão feitos. Prestem muita atenção nos candidatos. Não votem no candidato pelo 

fato de que o mesmo seria o mais bonito. Conversem com os candidatos pessoalmente e 

conheçam as propostas dos mesmos de mais de perto. Desse modo, Itapira será beneficiada. 

Agradeço a atenção de todos. Novamente gostaria de me desculpar pelo minha alteração de 

voz. Realmente seria um desabafo vindo de minha pessoa. Não suportarei continuar vendo 

uma pessoa derrotada com o mesmo discurso e capacidade de mentira. Deixo o protesto em 

relação as palavras do deputado Barros Munhoz. Boa noite e obrigado a todos.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: “Senhor 

presidente, nobres colegas, público presente, imprensa, boa noite. Somente iria falar em 

relação as contas da Câmara Municipal referente ao ano passado, mas gostaria de fazer um 

adendo nas palavras da nobre vereadora. Infelizmente o colega advogado que se fazia 

presente neste plenário, nobre vereadora, fez exatamente o que vossa excelência disse. 

Primeiramente ele entrou contra a Câmara na gestão da presidência do Paulo Andrade. Não 

bastasse tudo isso ele entrou com uma representação em relação a contratação de um 

advogado a fim de poder elaborar uma defesa que tínhamos necessidade. Estive conversando 

com o nosso colega e gostaria de dizer que o mesmo já recebeu uma representação vinda do 

promotor a fim de explicar sobre essa contratação. Até, então, tínhamos o Elias onde não 

havia nenhum tipo de gasto. Foi necessário esse gasto de R$ 2.000,00, pois não havia a 

possibilidade da realização de um concurso público. Caso dependa desse presidente, acredito 

que haverá concurso público somente após as eleições. Desse modo, a Casa ficará mais 

estruturada. Não queria entrar muito nesse detalhe. Somente gostaria de deixar esclarecido 

para todos sobre essa nova representação. Fiz questão de usar a tribuna desta Casa para 

agradecer o Toninho Orcini, o Décio e o Mino, integrantes da mesa Diretora, além de todos os 

demais vereadores e funcionários desta Casa. Recebemos, nesse primeiro momento, após a 

vinda de um auditor do Tribunal de Contas nesta Casa, um parecer sobre as contas de nosso 

mandato referente ao ano passado. Como disse o Elias é uma das melhores em relação a todos 

os anos anteriores com apenas dois apontamentos. Um seria pelo erro formal, ou seja, 

estávamos mudando o nosso software referente ao patrimônio. Isso acabou resultando em uma 

diferença na correção. Outro ponto seria a forma que foi realizado o aumento salarial dos 

vereadores. Como o próprio Elias já disse, acredito que na defesa elaborada na gestão do 

Paulo esse problema já foi sanado. Gostaria de agradecer a todos os funcionários da Casa, os 

vereadores que me acompanharam na Mesa Diretora e os demais vereadores. A Câmara, além 

de ser enxuta, cumpriu todos os itens necessários. Por que estou falando isso? Porque 



maldosamente um jornal da cidade aproveitou-se simplesmente da ementa que é publicada 

dando a entender que esta Casa possuía irregularidades. Não existe nenhuma irregularidade. 

Os funcionários até ficaram chateados pelos apontamentos, mas gostaria de ressaltar que foi 

apenas um erro formal em relação a mudança de software. Disse a eles para não se 

preocuparem, pois esse tipo de coisa acontece. Eles me orientaram e tudo está legalizado a 

respeito de contratações, licitações, índices e tudo mais. Tudo está dentro das normas legais 

exigidas pelo Tribunal de Contas. Parabéns a todos os funcionários e vereadores. Muito 

obrigado, pois a Câmara Municipal é de todos. Somos um grupo. Independente das 

divergências e lados políticos, acredito que aqui dentro somos colegas e parceiros. É dessa 

forma que pretendo continuar até o dia 31 de dezembro. Somente gostaria de agradecê-los 

novamente por esse resultado em relação as contas. 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 26ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 14 de Agosto de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 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) Projeto de Lei nº. 0091/2012.- Em que o 

Sr. Cleber Borges submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o 

Dia Municipal do Desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no âmbito do Município 

de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) 

Projeto de Lei nº. 0092/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 

subvenção econômica, sob forma de ressarcimento de aluguel, à empresa Confecção e 

Transporte Aliança Ltda. ME. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 4º) PARECER nº. 

111/2012.- Ao Projeto de Lei nº 87/2012.- 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 87/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Acresce o parágrafo 4º ao artigo 3º 

da Lei nº 4.195, de 19 de dezembro de 2007", são de parecer favorável, eis que inexiste 

impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 

 Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa para corrigir falha 

de redação ao Projeto de Lei, o que fazem nos seguintes termos: EMENDA MODIFICATIVA 

Nº 01/2012 AO PROJETO DE LEI Nº 87/2012. Art. 1º - Altera a redação da Ementa e do Art. 

1º do Projeto de Lei nº 87/2012, que passará a constar com a seguinte redação: "Acresce o § 

3º ao artigo 3º da Lei nº 4.195, de 19 de dezembro de 2007”... Art. 1º - Ao artigo 3º da Lei nº 

4.195, de 19 de dezembro de 2007, fica acrescido o § 3º, com a seguinte redação: “Art. 3º - 

(.....)  § 1º - (.....)  § 2º - (.....) § 3º) As publicações do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos – SAAE, da Empresa Municipal de Urbanização e Habitação de Itapira – EMUHI 

e do Poder Legislativo deverão ter seu custo de impressão reembolsado para a Prefeitura, 

de acordo com o espaço utilizado” 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 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 5º) PARECER nº. 112/2012.- Ao Projeto de Lei nº 88/2012.- 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 88/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

"Altera o artigo 1º da Lei nº 3.720 de 08 de março de 2005", 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 21 de 

Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 

113/2012.- Ao Projeto de Lei nº 89/2012.- 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 89/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito 

suplementar no valor de R$ 440.000,00", 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 21 de 

Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 

114/2012.- Ao Projeto de Lei nº 90/2012.- 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 90/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo 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 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 21 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. 

8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00284/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Otavio Franklin da Cunha Neto. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00287/2012.- Voto 

de pesar pelo falecimento Sr. Balbino Nunes. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00288/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Fábio Pompeo. Autoria. Luis Hermínio 

Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 



Requerimento Voto de Pesar nº. 00289/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Aparecida Mendes dos Santos. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00290/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Moisés Diniz Ferreira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00291/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida Miguel 

Pereira. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00292/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tatiana Aparecida do Prado. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00293/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Cristina Jodas Postigo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00294/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Pereira Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

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. 17º) 

Requerimento nº. 00223/2012.- Voto de Congratulação com o Padre Tadeu Bonetti, pelo seu 

brilhante trabalho realizado à frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

18º) Requerimento nº. 00224/2012.- Voto de Congratulação e Louvor aos Corretores de 

Imóveis de nossa cidade, pelo Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, comemorado em 27 

de Agosto. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00225/2012.- Voto de 

Congratulação com o novo Comandante da 3º Cia da Polícia Militar de Itapira, na pessoa do 

Capitão PM Luciano Peixoto e com os integrantes da Polícia Militar de Itapira, pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Gostaria de 

agradecer o capitão e os demais integrantes da Polícia Militar. Já sentimos os reflexos de seus 

trabalhos na zona rural. Atualmente posso dizer que constatei as viaturas percorrendo toda a 

zona rural. Como sou representante da zona rural, gostaria de deixar registrado os meus 

agradecimentos. Obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 

FERRARINI: “Gostaria de cumprimentar o capitão Peixoto e sua equipe. Também precisei 

de uma ação da PM, sendo que no mesmo dia o problema foi resolvido. Obrigado.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 

00226/2012.- Oficiar a empresa responsável pelo gerenciamento da Zona Azul de Itapira, a 

Central Park, para que proceda os estudos no sentido de isentar do pagamento da taxa de 

estacionamento, excepcionalmente, aos sábados, os comerciantes que trabalham no Mercadão 



Municipal. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00227/2012.- Voto de 

Congratulação com atletas, técnicas, dirigentes e colaboradores da equipe Santa 

Fé/Anglo/CNA Inglês de basquete feminino, que estreou com vitória o 2º Turno da ARB, na 

categoria Sub-17. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00228/2012.- Congratulação 

com a jovem atleta itapirense, Ana Karoline Norbiato, representando a EE Prof. Cândido 

Moura, sagrou-se vice-campeã Estadual na categoria salto em altura, na final Estadual da 

Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 

00229/2012.- Congratulação com a equipe de basquete feminino da E. E. Prof. Cândido 

Moura pelo 3º lugar da Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo. Autoria. Luis Henrique 

Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00230/2012.- Congratulação com o Contra Mestre Rodrigo Henrique da 

Silva que representou com grande destaque a Capoeira Itapirense do Grupo Cordão de 

Ouro/SEL. no 5º Seminário "Vem Cá Menino 2012" no Chile. Autoria. Luis Henrique 

Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 

Requerimento nº. 00231/2012.- Voto de Congratulação com o itapirense Antonio Risola 

Neto, Técnico e atualmente Gerente de Seleções da equipe de Vôlei Feminino do Brasil, que 

sagrou-se Campeã Olímpica, nas Olimpíadas de Londres. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A 

seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Gostaria de deixar 

registrado um abraço para o Risola. Com certeza ele acompanhará os nossos trabalhos através 

do site da Câmara. Realmente é uma pessoa maravilhosa. Acredito que ele merece todas as 

homenagens e honrarias. Não é fácil coordenar uma seleção brasileira a fim de buscar a 

vitória. É um itapirense que merece os nossos elogios. Parabéns Risola.” DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 

00232/2012.- Voto de Congratulação com o empresário Maciel Bosso e funcionários da 

Micro Center, tradicional escola de formação profissional e informática de Itapira, pela 

comemoração de 10 anos de atividade no mercado. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 

00233/2012.- 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 loteamentos dentro do projeto do Governo Cidade 

Feliz já foram regularizados ou se existe protocolo da Municipalidade neste sentido. 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 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 28º) Requerimento nº. 00234/2012.- Voto de Congratulação com a senhora 

Aparecida Topan, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado no dia 15 de 

agosto 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00235/2012.- 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 referente 

ao semáforo do cruzamento da rua XV de Novembro e Com. João Cintra se o mesmo possui 

sistema inteligente ou é monitorado pelo Departamento de Trânsito. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00236/2012.- 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 os motivos que ainda não foram iniciadas as 

reformas da UBS Farmacêutico Henrique Maciel, no bairro do Figueiredo. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

31º) Requerimento nº. 00237/2012.- Congratulação com os profissionais da Fotografia, na 

pessoa do fotógrafo Antonio Zalberto Bezerra da Silva, pela data de 19 de Agosto, Dia do 

Fotógrafo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00238/2012.- Congratulação 

com o Assessor Técnico Legislativo Elias Orsini pelos 15 anos dedicados à Secretaria Jurídica 

da Câmara Municipal de Itapira Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00376/2012.- 

Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Raul Boretti. Autoria. Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação 

nº. 00377/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Heládio Rocha Boretti. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 35º) Indicação nº. 00378/2012.- Sugere execução de limpeza e colocação de 

placa indicando ser proibido jogar lixo às margens da Rua Brás Aires, próximo ao Corte de 

Pedra. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00379/2012.- Sugere construção de 

bueiro para escoamento de águas pluviais defronte ao nº 53 da Rua José Lima, bairro José 

Tonolli. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 37º) Indicação nº. 00380/2012.- Sugere dotar-se de rede de iluminação pública o 

Condomínio Bica D'água, no bairro de Itapirinha. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00381/2012.- 

Sugere manutenção do sistema de iluminação embaixo do Viaduto Tiradentes. Autoria. Luis 

Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

39º) Indicação nº. 00382/2012.- Sugere manutenção do sistema de iluminação, substituindo 

as lâmpadas queimadas, da Praça Convívio do Barão, defronte a Rua Santo Breda nº 121, em 

Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00383/2012.- Sugere contratação 



de médico Psiquiátrico infantil para atuar na Rede Básica de Saúde 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 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 41º) Indicação nº. 00384/2012.- Sugere determinar aos departamentos 

competentes realizar obra no sentido de nivelar as tampas de bueiros em toda a extensão da 

Avenida Brasil, devido a nova pavimentação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00385/2012.- 

Sugere denominar-se rua ou logradouro público de José Carlos de Oliveira. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 21 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: 

43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 015695/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 

07/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 013428/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 07/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

56.615,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

006964/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 02/2012 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 120.634,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de 

Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Fundo Nacional de 

Assistência Social: Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452 de 20 de Março de 1997, 

comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social 

destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no valor de 

R$ 31.499,34. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Milton Antonio Prévidi: 

Solicitação de inclusão no Orçamento 2013 recursos financeiros para a construção de uma 

estação de tratamento de esgotos - ETE, no loteamento Terrazan - próximo ao bairro de Barão 

Ataliba Nogueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Milton Antonio Prévidi: 

solicitação de intervenção da Companhia de telefonia fixa VIVO SA, para extensão do 

cabeamento de telefone fixo do bairro Barão Ataliba Nogueira até o Km 178 da Rodovia SP 

352, no loteamento Terrazan. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Milton Antonio 

Prévidi: Solicitação de inclusão no Orçamento 2013 recursos financeiros para a expansão da 

iluminação pública do bairro Barão Ataliba Nogueira até o Km 178 da Rodovia SP 352 e do 

Loteamento Terrazan - próximo ao bairro de Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho – Presidente. 50º) Milton Antonio Prévidi: Solicitação de inclusão no 

Orçamento 2013 recursos financeiros para a construção de abrigo para passageiros nas 



paradas de ônibus, no trecho do bairro Barão Ataliba Nogueira até o Km 178 da Rodovia SP 

352, no loteamento Terrazan. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo: Convite para a Sessão Solene de Posse dos Conselheiros 

Cristiana de Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho, a realizar-se às 11:300 do dia 03 de 

setembro de 2012 no Auditório "Conselheiro Professor José Luiz de Anhaia Mello", situado a 

Avenida Rangel Pestana, 315 - anexo I. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) 

Secretaria Municipal de Educação: Ofício nº 487/2012: Resposta em atenção ao ofício nº 

439/2012, referente ao Requerimento nº 199/2012, de autoria do vereador Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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 única 

discussão o Projeto de Lei nº 0087/2012.- Acresce o parágrafo 4º ao artigo 3º da Lei nº 

4.195, de 19 de dezembro de 2007. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 

Lei nº 087/2012. Aprovado por unanimidade. Isto feito, o Sr. Presidente coloca em única 

votação a Emenda Modificativa nº 01/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI Nº 

87/2012 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2012. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 

de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão 

o Projeto de Lei nº 0088/2012.- Altera o artigo 1º da Lei nº 3.720, de 08 de março de 2005. 

Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 088/2012. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0089/2012.- 

Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 440.000,00. Autoria: Prefeito 

Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 089/2012. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0090/2012.- Dispõe sobre a criação de 

oficinas abertas de trabalho para ensino e profissionalização de deficientes físicos visuais e 

auditivos. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 090/2012. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00233/2012.- 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 loteamentos dentro do projeto do Governo Cidade 

Feliz já foram regularizados ou se existe protocolo da Municipalidade neste sentido. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00369/2012.- Sugere a 



instalação de um ponto de ônibus defronte à empresa Manufaturada de Brinquedos Estrela 

S/A, localizada na SP 340. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 

369/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 de Agosto de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00383/2012.- 

Sugere contratação de médico Psiquiátrico infantil para atuar na Rede Básica de Saúde 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 21 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. 


