
ATA DA 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 de setembro de 2012. Presidente: 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO; 1º Secretário "ad hoc": ANTONIO 

ORCINI. 2º Secretário "ad hoc": MAURO ANTONIO MORENO. 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, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO 

MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. 
Ausente o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 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. ANTONIO ORCINI: “Senhor presidente, imprensa escrita e falada, senhores vereadores, 

funcionários desta Casa, internautas, boa noite. Faz muito tempo que não venho a esta tribuna. 

Vim disponibilizar uma satisfação ao povo de Itapira em relação a um relatório. Em outubro 

do ano passado acabei saindo do PPS a fim de me filiar no partido PDT. Desse modo, 

iniciou-se todo esse processo. Em dezembro recebi uma intimação onde solicitava o meu 

mandato. Sai do partido com a consciência tranquila. A lei é clara, ou seja, a candidatura é do 

partido e não da pessoa. Sabia do risco que corria em relação a esse assunto. Saímos do 

partido com a consciência tranquila. Inclusive, eu e o vereador Cleber estivemos em 

Campinas a fim de conversar com o presidente do PPS. Houve uma mudança drástica na 

diretoria provisória. Acabamos não sendo comunicados dessa situação. A partir desse 

momento já ocorreu um erro. Simplesmente conversamos com o presidente do PPS a fim de 

constatar se houve alguma mudança no diretório. Acredito que seria um erro do partido não 

comunicar seus integrantes. Baseado nessa situação o presidente do partido disse que em 

nenhum momento nos prejudicaria. De fato, posso dizer que foi um homem sensacional. 

Ficamos devendo um grande favor ao Deputado Davi Zaia. Inclusive, ele nos disponibilizou 

uma carta onde dizia que estávamos liberados para deixar o partido. Então, somente vim a 

esta tribuna para disponibilizar uma satisfação ao povo itapirense, pois saiu um comentário no 

sentido de que iríamos perder. Na quinta feira completará 15 dias da nossa vitória. Gostaria de 

dizer que já ganhei parte desse processo e permanecerei até o dia 31 de dezembro nesta Casa 

de Leis. A partir do dia 1º de janeiro não irei fazer mais parte desta Casa. Inclusive, deixarei 

esta Câmara com muita saudade, pois foram 30 anos trabalhando em prol da população. Em 

qualquer empresa que se trabalhe todo esse período, automaticamente a pessoa sairá 

registrada. Em 1982 fui o segundo vereador mais votado. Em 1988 fui o mais votado, em 

1992 fui o mais votado, em 1996 fui vice, em 2000 fui o mais votado, em 2004 fui o segundo 

mais votado e em 2008 fui o terceiro. Então, gostaria de deixar registrado os meus 

agradecimentos a todos. É lógico que sairei desta Casa de Leis com muita saudade. São 

praticamente 7 mandatos dentro desta Casa de Leis. Os meus votos sempre aumentaram de 

uma legislatura para outra. É sinal de meu trabalho e de minha luta. Estou visitando as 

pessoas em suas residências. Fico bobo de constatar todo carinho que a população possui em 

relação a minha pessoa. Fui muito bem recebido nas empresas em virtude de meu grandioso 

trabalho realizado nesse espaço de tempo. Quando sai como candidato meu pai acabou 

ficando muito bravo. Ele não aceitou. Quando ganhei as eleições lembro-me que o meu pai 

disse o seguinte: 'Você foi eleito. Você deve me fazer um favor de honrar seu mandato. 

Trabalhe para o povo. Ai de você caso aprontar alguma coisa.' Ele me disse isso no ano de 

1982. Até o presente momento tenho honrado e cumprido meus deveres. Fiquei triste de 

perder meu pai a alguns meses de meu mandato. Acredito que não merecia essa situação em 

virtude de tudo o que fiz. Infelizmente a política é assim. Somente vim a esta tribuna com o 



coração muito alegre e feliz. Mostrei o salário que recebi essa semana para uma pessoa do 

comitê. Ela disse o seguinte: 'Mas somente isso?' Recebi R$ 3.583,00. É descontado do 

salário o imposto de renda, além de outras situações. Já sou aposentado, mas continuo 

pagando INSS. A minha preocupação era somente uma, ou seja, iria sair nos jornais que o 

mandato do Toninho Orcini estaria cassado. Até você explicar que gato não é lebre, acredito 

que levaria muito tempo. A população iria se questionar caso fosse publicado uma matéria 

nesse sentido. Gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos a todos os vereadores 

que me apoiaram. O Ferrarini e o Dourado foram as minhas testemunhas. Todos sabem que 

até os últimos momentos resisti para não ser candidato a vice-prefeito. Queria ser candidato a 

vereador. Dediquei a minha vida política com muito trabalho. Então, gostaria de dizer a todos, 

de coração, que estou muito feliz e alegre. Até o dia 31 de dezembro, se Deus quiser, darei 

prosseguimento nos meus trabalhos nesta Casa Legislativa. Muito 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. Iniciarei a minha fala em relação a uma indicação do Mauro. No 

final de semana passado houve aquele mutirão de limpeza, onde recolheram sofá, mesa, 

cadeira, além de outras coisas. Essa situação é derivada de uma lei de minha autoria onde foi 

aprovada por esta Casa de Leis. Esta lei é a de número 4.014 de 2006. Era uma lei para, 

sistematicamente, recolherem esse lixo pesado a cada três meses em nossa cidade. Está escrito 

na lei. Infelizmente nesse país há leis que pegam e outras que não pegam. Vai do interesse do 

Poder Executivo de fazer com que a lei seja cumprida. Fiquei feliz e satisfeita quando 

constatei que ocorreu esse mutirão. É isso que vai diminuir os casos de dengue e a população 

de ratos. É esse tipo de limpeza sistemática que devemos possuir em nossa cidade. Essa é uma 

questão que gostaria de colocar para todos. A lei deve ser cumprida trimestralmente. Vim a 

esta tribuna para também falar de outra questão. Todos sabem que não sou candidata. Isso 

aqui, Toninho, é uma escola. Não sou candidata, mas fico observando as coisas e tirando 

algumas conclusões em relação a campanha. O Dado Boreti foi superintendente do SAAE 

pelas mãos do prefeito Toninho Belini. Aliás, até onde sei, o Dado Boreti era amigo pessoal 

do prefeito Toninho Bellini. Eles jogavam bola e saiam juntos. Tenho que aproveitar esse 

espaço para alertar as pessoas, pois quem trai um amigo... O que ele fez foi trair o Toninho 

Bellini. Se você trai aquele que está próximo a você, o que ocorrerá com o povo de Itapira? 

Então, a minha obrigação é vir a público e mostrar para as pessoas. Dizem que a pior traição 

vem daquele de que você menos espera. Ninguém espera ser traído pelo amigo que vai até sua 

casa e senta na sua mesa. Quem espera ser traído por uma pessoa desse tipo? O prefeito 

Toninho Bellini foi traído pelo senhor Dado Boreti, vice candidato a prefeito do senhor 

Paganini. Venho aqui para alertar as pessoas. No momento em que ele subir no palanque e 

dizer que não entregará o SAAE para a SABESP as pessoas não devem acreditar. Traidor é 

traidor. O Dado Boreti é um traidor. Traiu a família do prefeito. Traiu os irmãos do prefeito. 

Ninguém põe na superintendência uma pessoa que não seja de sua confiança. Tanto é que o 

cargo que ele ocupava se chamava cargo de confiança. Essa pessoa traiu um dos seus 

melhores amigos, ou seja, aquela pessoa que sentava junto, comia, tomava uma cerveja e 

confidenciava. Então, as pessoas devem ficar alertas, pois essa história de candidato 

bonzinho... Olhem, vou dizer a todos que amanhã aparecerá na cidade o compromisso público 

em cartório firmado, além disso e aquilo, o que não quer dizer absolutamente nada. O Serra 

assumiu todas as vezes o compromisso público que não sairia como candidato a presidência 

de nosso país quando foi candidato a Prefeitura e ao Governo do Estado de São Paulo, mas foi 

ao contrário. Isso não cola. Então, tenho que vir a esta tribuna. Vou, sistematicamente, falar 

de questões da eleição, embora não seja candidata. Não sou candidata, mas estou participando 



do processo eleitoral. Devemos participar para mostrar a toda população a face dessas 

pessoas. Já entregaram o SAAE uma vez. Não vem dizer que a presidenta Dilma fez um 

merco regulatório. Ela fez um marco regulatório, mas sendo uma questão que afeta o 

município e o Estado diretamente, acredito que ele pode entregar o SAAE para a SABESP. 

Devemos começar a pensar e entender as coisas nessa vida. O Paganini e o Dado são 

candidatos do ex-prefeito por mais ele tente esconder essa situação. Por que será ele escolheu 

exatamente um amigo do Toninho Belini para ser vice? Resposta simples, ou seja, porque ele 

era superintendente do SAAE. Ele passou a entender do SAAE muito bem. Tenho certeza que 

isso é uma questão de honra para entregar o SAAE para a SABESP. Até hoje ele não engoliu 

o que o prefeito Toninho Belini fez. Ele queria uma pessoa que deixasse aquilo redondo e 

com superávit para poder dizer que estaria entregando uma empresa extremamente saudável. 

Então, senhores, o Dado Boreti foi escolhido a dedo. O Dado Boreti foi escolhido porque era 

presidente do SAAE. Essa pessoa não pestanejou uma vez para apunhalar o seu amigo pelas 

costas. É uma amizade de mais de 40 anos. Não pestanejou uma vez em apunhalar uma 

família inteira pelas costas. Nunca devemos possuir uma pretensão pensando em trair uma 

pessoa. Desse modo não vale. Somente vale quando chegamos a determinado lugar por mérito 

nosso. Vim a esta tribuna e vou vir, sistematicamente, para mostrar a toda população quem 

são os senhores Paganini e Dado Boreti. Não tenho nada contra a imprensa e a mesma deve 

publicar o que bem entende. Os três jornais publicam mestre. Sabia que o Paganini era 

comerciante. Não sabia que ele era professor com mestrado, pois é chamado de mestre, mestre 

e mestre. Pode ser uma questão de minha ignorância. Tenho que mostrar quem são esses 

candidatos e se vão trabalhar em prol de Itapira ou em prol dos próprios benefícios pessoais. 

Muito obrigada e boa noite.” A seguir, o senhor Presidente diz o seguinte: “Somente gostaria 

de parabenizar o Toninho Orcini. Sempre dissemos a ele que não seria cassado. Parabéns, 

Toninho, pelo seu posicionamento. Espero que o destino do Mino seja o mesmo para que esta 

Câmara termine até 31 de dezembro sem nenhum tipo de cassação. 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 MAURO ANTONIO MORENO, para que da tribuna proceda a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 28ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 28 de Agosto de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro 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 

Especial.- Apresenta ao plenário o balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 

do mês de agosto de 2012. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho - Presidente. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0014/2012.- Em que o Sr. 

Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza 

a Concessão de Direito Real de Uso de Imóveis à empresa Atacado de Rações Pet Ltda. 

DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Setembro 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. 4º) Projeto de 

Lei nº. 0095/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 

Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de 

Subvenção Social, valores às Entidades Sociais descritas abaixo. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei 



passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 117/2012.- Ao Projeto de Lei nº 93/2012.- 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 93/2012, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 300.000,00", 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 Antonio Orcini 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 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 6º) PARECER nº. 118/2012.- Ao Projeto de Lei nº 94/2012.- 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 94/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

"Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 20.000,00", 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 Antonio Orcini 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 04 de Setembro 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. 7º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00308/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria 

Aparecida Longhi Belli. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luis Hermínio Nicolai 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00309/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Lelis Antônio Rapatoni. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Lopes Baldarena. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

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

nº. 00311/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Zaíra Topam Pelizer. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Orlando Geraldo Rosário. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00313/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Celina Aparecida de Mattos Maniezo. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luis Hermínio Nicolai DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro 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. 13º) Requerimento nº. 00253/2012.- Voto 

de Congratulação com a direção e integrantes do Instituto Social Santo Antonio pela 

realização da Oficina de Artesanato. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento nº. 

00254/2012.- Voto de Congratulação com os diretores e integrantes da unidade do Senac 

Itapira, pelo Programa Aprendizagem, voltado para a capacitação profissional de jovens por 

meio de empresas parceiras. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00255/2012.- Voto de 

Congratulação com os integrantes da Casa da Criança "Celencina Caldas Sarkis" pela 

comemoração dos 5 anos do Projeto Criança e Preservação do Meio Ambiente, 

Responsabilidade da Gente, conhecido pela comunidade como o Projeto do Óleo. Autoria. 

Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 16º) Requerimento nº. 00256/2012.- Congratulação com os integrantes do 

Departamento de Esporte da Sociedade Recreativa Itapirense, pela doação de 350 quilos de 

produtos alimentícios ao Lar Espírita Gracini Batista. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 

nº. 00257/2012.- Congratulação com os integrantes do Interact Clube de Itapira pela 

realização da campanha para beneficiar a UIPA - União Internacional Protetora de Animais, - 

"Seja Você o Melhor Amigo desta Vez" que consistiu na arrecadação e doação de ração para 

cães e gatos e produtos de limpeza à entidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento 

nº. 00258/2012.- Voto de Congratulação com o Professor Pardal da Associação Cultural 

Artística Popular Orientada Incentivo às Raízes Afro-Brasileiras, pelo lançamento do livro "A 

Musicalidade na Capoeira". Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00259/2012.- 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, que informações do Sr. 

Prefeito quanto as invasões nas escolas, creches e estabelecimentos de saúde da Prefeitura. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 20º) Requerimento nº. 00260/2012.- Requer oficiar o Saae, para que determine 

aos seus funcionários e equipes competentes realizar a ligação da rede de água até o bairro 

dos Lima, uma vez que a ocupação de residências do referido bairro já chegou perto do Istor 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00261/2012.- Oficiar à direção 

da empresa Itajaí Transportes Coletivos solicitando que a mesma implante linha de ônibus 

para atender a região do Gravi, Água Choca, Bairro dos Pires, e complexo de chácaras Bié I e 

Bié II, até a divisa com o município de Mogi Mirim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 



de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 

nº. 00262/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Cevandyra Torres Peres, pelo transcurso 

de seu 80º aniversário de nascimento celebrado no dia 12 de agosto de 2012. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 23º) Requerimento nº. 00263/2012.- 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 a Escola Sebastião 

Riboldi, do bairro da Ponte Nova, ainda não possui telefone fixo. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) 

Requerimento nº. 00264/2012.- 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 o número de crianças em lista de espera por 

vagas nas creches municipais, especificando bairro a bairro. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 

de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento 

nº. 00265/2012.- Oficiar ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine o cumprimento da 

legislação, no que tange à proibição de queimadas de cana, bem como queimadas em lotes e 

terrenos baldios do Município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00399/2012.- 

Sugere colocação de placas informativas na SP 340, informando: "Bairros Rurais Tanquinho e 

Machadinho" Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00400/2012.- Sugere rebaixamento 

de guia e sarjetas defronte ao nº 342 da Rua da Penha, antigo prédio que abrigava a Farmácia 

São José. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00401/2012.- Sugere execução de 

limpeza e instalação de pontos de iluminação no Viaduto da FEPASA. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 29º) Indicação nº. 00402/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria de 

Saúde, estender o atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde e gabinetes 

odontológicos da rede básica de saúde até as 21h00. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente 

matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação 

nº. 00403/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Elvira Crivelaro Orsini. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 31º) Indicação nº. 00404/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro 

público de Américo Cipoleta. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00405/2012.- Sugere 

construção de lombada na estrada rural José Vieira, defronte ao sítio Santa Cândida. Autoria. 

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



Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 33º) Indicação nº. 00406/2012.- Sugere execução de obra tapa-buracos ou 

recapeamento asfáltico na Rua Francisco Cintrângulo, no trecho compreendido entre a Rua da 

Penha e rua XV de Novembro. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00407/2012.- 

Sugere obra de asfaltamento e implantação de iluminação pública na Rua José Jercoles 

Modonezzi, no Jardim Guarujá. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 

vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. 

DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 

00408/2012.- Sugere realizar-se mutirão de limpeza para remoção de detritos no final da Rua 

Natálio Bianchesi, trecho compreendido entre a Avenida Jacareí e Rua Benedito Martins. 

Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro 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: 36º) Ofício SNJ nº 587/2012. Ref. Requerimento nº 200/2012.- Conforme 

cediço, no uso de suas atribuições, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações 

concernentes às eventuais invasões ocorridas nas escolas, creches e estabelecimentos de saúde 

da Prefeitura. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 37º) Ofício SNJ nº 588/2012. Ref. 

Requerimento nº 209/2012.- Conforme cediço, no uso de suas atribuições, o vereador Carlos 

Alberto Sartori, requereu informações concernentes a não instalação e inutilização do 

aparelho AUTOCLAVE pelo Hospital Municipal. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 38º) Ofício SNJ nº 589/2012. Ref. Requerimento nº 210/2012.- Conforme 

cediço, no uso de suas atribuições, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações 

concernentes a não utilização dos bebedouros que foram comprados pelo Hospital Municipal. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

006279/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 REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS COMP 12/2011 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 93.173,46. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001404/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 PROGRAMA DE 

REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS COMP 12/2011 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 140.365,75. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 41º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 005266/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 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 

REFORMAS COMP 12/2011 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 37.806,55. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho - Presidente. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005972/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 

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS COMP 12/2011 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 79.569,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005453/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 PROGRAMA DE 

REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS COMP 12/2011 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 92.452,07. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 

Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 44º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 002907/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 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 

REFORMAS COMP 12/2011 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 165.136,41. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

002906/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 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS COMP 

12/2011 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 72.885,02. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001414/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 FAEC SIA - 

MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO COMP 06/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 1.800,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 47º) CPFL Paulista: Informações 

sobre o encaminhamento para a Prefeitura e demais autarquias do município, carta anexa de 

nº 12015749/DPCP, datada em 21 de agosto de 2012, discriminando valores em aberto e a 

vencer (se houverem), com posição do dia 31/07/2012 decorrentes do consumo de energia 

elétrica e de outras obrigações contratuais e convênios mantidos com esta Companhia, bem 

como o faturamento mensal do município, com o intuito de requerer que sejam incluídas na 

LOA - Lei Orçamentária Anual do Município conforme determina a legislação vigente, no 

sentido de provisionar recursos para os seus respectivos pagamentos. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho - Presidente. 48º) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Seção de 

Administração Geral da Comarca de Itapira: Comunicado sobre a visita correcional do 

Desembargador José Joaquim dos Santos, neste Fórum, no dia 14 de setembro de 2012, às 11 

horas. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro 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 Resolução nº 005/2012.- Dispõe sobre suplementação e redução de 

dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 

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

Resolução nº 005/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de 



Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 0091/2012.- Institui o Dia Municipal do Desbravador da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, no âmbito do Município de Itapira. Autoria: Cleber Borges. A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES: “Boa 

noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, público 

presente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença dos desbravadores itapirenses. Obrigado 

pela presença. Serei breve. O projeto de lei 91/2012 institui o dia municipal do desbravador da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia no município Itapira. Portanto, o dia 25 de abril ficará 

instituído no âmbito do município de Itapira o dia do desbravador. Na verdade, confesso que 

não sabia da existência desse grupo em nossa cidade. Fui procurado por alguns jovens nesta 

Casa há alguns meses e tive a felicidade de ser o vereador procurado. Esse grupo comporta 

jovens de 10 à 15 anos de idade. Eles trouxeram as atividades que representam e realizam em 

nossa cidade. Então, nada mais merecido de que os vereadores desta Casa aprovem esse 

projeto de lei. Estive conversando com alguns integrantes que fazem parte desse grupo e 

acabei descobrindo que eles realizam um trabalho social promovido por jovens de 10 à 15 

anos. Esse tipo de trabalho contribui, e muito, para com o desenvolvimento de nossa 

comunidade. Cabe ressaltar que também realizam trabalhos visando o desenvolvimento físico, 

mental, espiritual, convívio familiar e social, além de outras importantes atividades. Gostaria 

de parabenizar a todos os desbravadores. Atualmente já somam mais de 2 milhões e 300 mil 

desbravadores espalhados pelo mundo. Nossa cidade possui atualmente cerca de 50 jovens 

que trabalham nesse área. Peço o voto dos senhores a fim de instituirmos o dia do desbravador 

em nossa cidade. Aproveitando o espaço da Rádio Clube e do site desta Casa Legislativa, 

gostaria de convidar os jovens que queiram ingressar nesse grupo. O endereço está situado à 

Rua Sinhô Chagas, na sede da Igreja Adventista. Qualquer jovem, independente de sua raça 

ou religião, poderá procurar os responsáveis no endereço já citado. Obrigado. Agradeço a 

atenção de todos. Conto com o voto dos senhores vereadores.” Não havendo mais nenhum 

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

de Lei nº 091/2012. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 

vereador Cleber João da Silva Borges 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 091/2012. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA 

BORGES: “Gostaria de agradecer o voto dos senhores vereadores. Obrigado e boa noite a 

todos.” DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0093/2012.- 

Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 300.000,00. Autoria: Prefeito 

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

coloca em única votação o Projeto de Lei nº 093/2012. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0094/2012.- Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 20.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 

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

Lei nº 094/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 



Requerimento nº 00252/2012.- Voto de Congratulação com o Clube dos Dançarinos, em 

nome de sua diretoria, assim como seus associados, pelos cinco anos da agremiação. Autoria: 

Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 252/2012. Aprovado por 

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

Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em 

única discussão a Indicação nº 00402/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria 

de Saúde, estender o atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde e gabinetes 

odontológicos da rede básica de saúde até as 21h00. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 04 de Setembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho 

– Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00407/2012.- Sugere obra de 

asfaltamento e implantação de iluminação pública na Rua José Jercoles Modonezzi, no Jardim 

Guarujá. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 407/2012. Aprovada por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 04 de Setembro 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. 


