
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 de setembro 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 primeiro orador 

inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, membros da Mesa, imprensa, boa noite. Rapidamente venho 

a esta tribuna para dizer algumas coisas ao líder do prefeito. A região do bairro dos Prados 

está passando por manutenções. São coisas simples. Gostaria que você, Mino, como líder do 

prefeito, entrasse em contato com a administração a fim de agilizar o processo de 

manutenção. As traves do campo de futebol situado no bairro Jardim Comburiu caíram no 

chão. Não sei se caíram por ato de vandalismo ou pela ação do tempo. O pessoal que joga 

futebol na localidade solicitou a manutenção nas traves. Gostaria que você, como líder do 

prefeito, conversasse com o pessoal da Prefeitura Municipal a fim de agilizar essa 

manutenção. Outro assunto que me trás a esta tribuna seria que a iluminação da Avenida 

Mario Covas está precária. Então, acredito que o aumento da potência da iluminação na 

localidade seria plausível. Acredito que o pessoal da CPFL deve possuir algum estudo em 

relação a iluminação da localidade. Conforme essa situação, entrarei em contato com a 

direção da empresa CPFL a fim de melhorar a iluminação da Avenida Mario Covas. Gostaria 

de aproveitar o momento para agradecer o nosso presidente, Sr. Manoel Marques. Estamos 

em período eleitoral. Em que pese todas as adversidades políticas e problemas que estamos 

enfrentando, acredito que o Manoel Marques foi muito decisivo para que o nosso grupo 

brigasse de igual para igual em relação aos dois grupos que também pleiteiam o cargo maior 

da administração pública desta cidade. Desse modo, gostaria de parabenizar o Sr. presidente, 

pois acredito que não foi fácil essa situação. Cabe ressaltar que viajamos até o município de 

Leme a fim de organizar os partidos e convidar pessoas que acreditavam em nosso projeto. 

Então, Manoel, acredito que você é uma pessoa que cumpre com seus compromissos 

políticos. Gostaria de agradecê-lo, desde já, por essa situação. Não sabemos o resultado das 

eleições, pois o futuro pertence a Deus. Gostaria de deixar registrado, através desta tribuna, o 

meu muito obrigado pela pessoa que você é e as condições que criou para conseguirmos 

brigar de igual para igual. Parabéns. Outro assunto que gostaria de deixar registrado, através 

desta tribuna, seria que é muito importante as pessoas entrarem na política e participarem do 

processo eleitoral. A sociedade é dividida em classes, onde existem pessoas que defendem 

diferentes pontos. Baseado na democracia, acredito que essa situação é válida. O que gostaria 

de chamar a atenção é que às vezes muitas pessoas optam pelo vale tudo a fim de ganhar as 

eleições. Recentemente um candidato da região do bairro dos Prados está dizendo que a 

Prefeitura Municipal e o Legislativo abandonaram a região nos últimos anos. Essa situação é 

uma tremenda injustiça, pois apesar das dificuldades, acredito que muitos investimentos 

foram concretizados através da Prefeitura Municipal, assim como também através deste 

Legislativo. Os vereadores, através da maneira de cada um, colaboraram em alguma situação 

que beneficiasse a região. Então, essa situação de desqualificar as pessoas que já estão 

trabalhando em prol da política de nossa cidade é inaceitável. A população sabe que estamos 

trabalhando e que muitas coisas foram realizadas no decorrer desses anos. Cabe ressaltar que 



muitas coisas também devem concretizadas. Então, acredito que devemos tomar muito 

cuidado no que escrevemos e prometemos para a população. Existe um candidato que está 

prometendo coisas que somente o prefeito pode concretizar. Como que o candidato vai 

concretizar o que ele prometeu no passado? Quer dizer que montamos uma peça publicitária, 

embutimos cinco promessas que o vereador não é capaz de fazer e buscamos votos? Não é 

dessa forma. Essa situação nos entristece, pois acredito que as pessoas devem possuir, no 

mínimo, um discernimento em relação ao que está se propondo. Automaticamente ficamos 

muito preocupados com esse tipo de situação. Espero que a população escolha os candidatos 

mais preparados, ou seja, aqueles que realmente estão comprometidos em trabalhar. Espero 

que no dia 07 de outubro a população deposite o voto nos candidatos que realmente possuem 

condições de seguir à frente. Outra promessa que constatei em nossa cidade seria que o 

candidato fez uma obra virtual, sendo que o mesmo se esqueceu de que a antiga administração 

desapropriou o terreno e o antigo proprietário entrou na justiça. Logo após essa situação, o 

proprietário conseguiu retomar esse terreno. Então, a localidade pretendida não pertence mais 

a Prefeitura Municipal. Então, são vários absurdos que estão correndo pelas ruas de nossa 

cidade. Muitas vezes essas informações não chegam a população. Precisamos tomar muito 

cuidado em relação ao que está atrás de cada proposta. Cabe ressaltar que é uma situação que 

somente o prefeito pode executar. Acredito que está ocorrendo um festival de mentiras. 

Existem alguns candidatos que em vez de ganhar as eleições acabarão ganhando um troféu 

chamado Pinóquio. É muita mentira e intriga. Acredito que essas pessoas não chegarão a 

lugar algum. Esperamos que no dia 07 de outubro a população confirme os candidatos que 

realmente gostariam de trabalhar em prol da cidade. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. 

Gostaria de ser muito breve em meu pronunciamento. Trouxe o parecer em relação a indústria 

Scapex situada no Distrito Industrial Juvenal Leite. Na semana passada encerrou-se os 40 dias 

de prazo desde quando trouxe os vídeos e toda a documentação da fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Itapira. Realmente a minha função como líder do prefeito seria essa. Acredito 

que a função do vereador deve ser cumprida. A Scapex fez um tremendo blefe, pois acabou 

não usando o barracão. Isso está mais do que provado. O parecer está em minhas mãos. Foi 

disponibilizado 40 dias pelas comissões desta Casa. A Scapex não apresentou nota de compra 

ou importação em relação àquilo que foi prometido. A empresa deve estar indo embora e 

sendo montada em outro município. Uma das empresas da Scapex está ficando em nossa 

cidade. Como a empresa não conseguiu assumir a propriedade do barracão por falta de 

documentação, acredito que a situação está esclarecida. Gostaria de chamar a atenção dos 

vereadores desta Casa. Acredito que o projeto será passado de qualquer forma. Gostaria que 

ninguém solicitasse adiamento da matéria. Todos devem ficar a vontade para votar a 

autorização de venda do barracão. Essa situação é obrigação da administração em relação ao 

Ministério Público. Peço o voto favorável daqueles que são da base do prefeito. Mesmo que o 

barracão seja vendido ainda nesse ano, acredito que o dinheiro não poderá ser mais aplicado 

nesta administração. Essa situação se deve porque o barracão não poderá ficar vazio. Aqueles 

que quiserem votar contra, tudo bem. Desse modo, na próxima semana acredito que haverá 

projetos de pessoas interessadas. O que aconteceu? Os jornais somente dão um 'tirinho' aqui e 

outro ali. Acredito que nenhum jornal de Itapira disse que o Barros Munhoz será preso devido 

a um desvio de dinheiro no valor de R$ 3.500.000,00. Essa situação ninguém diz. Os acordos 

são feitos do modo que devem ser feitos. A indústria Pet de Alimentos precisou arrumar toda 

a documentação em 8 meses a fim de cumprir todas as exigências da Prefeitura. Agora que 

tudo está correto o presidente acabou elogiando toda a situação. Isso não foi combinado. Foi 



diferente em relação as três empresas que saíram de nossa cidade. A Scapex, a Teka e a 

Açoplast vieram através do deputado Barros Munhoz. Cabe ressaltar que 30 dias antes das 

eleições essas empresas acabaram saindo de nossa cidade. Todos devem se lembrar que no dia 

01 de janeiro, caso o grupo do deputado venha a ganhar as eleições, automaticamente ele sairá 

gritando o seguinte: 'Vamos voltar pessoal. Vou trazer vocês novamente. Sou o salvador da 

pátria.' Estou somente alertando a população de Itapira para tomar muito cuidado com a 

mentira e com os pinóquios da vida. Um homem que possui ficha suja e que foi condenado 

por um colegiado de juízes ainda está conseguindo se manter no cargo. Nada como um dia 

atrás do outro. Um dia a impunidade acabará. Vocês estão vendo o que está acontecendo em 

Brasília. Acredito que o dia do Sr. Barros Munhoz chegará. Lamento que os três órgãos de 

imprensa de Itapira somados com o Portal Cidade de Itapira estejam juntos com o Sr. Barros 

Munhoz. Lamento do fundo de meu coração. A imprensa foi criada para ajudar e construir a 

liberdade e a democracia. Não sei o porquê que todos se retroagiram e o que foi combinado. 

Está na cara que todos estão levando a sua vantagem. Digo essa situação sem sombra de 

dúvida. Todos estão com a mesma palavra. O Estadão soltou uma manchete muito poderosa, 

mas algumas pessoas integrantes do grupo do Sr. Barros Munhoz limparam as bancas de 

jornal. Muitas pessoas estavam dando cabeçadas umas nas outras. Ele mandou recolher todos 

os jornais das bancas da cidade. Caso futuramente outra manchete seja publicada pelo 

Estadão, acredito que novamente essas pessoas limparão as bancas de jornal. Desse modo, 

nenhum itapirense conseguirá comprar o jornal Estadão. Peço a todos para votarem o projeto 

na data de hoje. Com certeza na próxima semana alguém pleiteará esse prédio. O projeto 

precisa ser votado, pois o barracão não pode ficar vazio. Cabe ressaltar que a Prefeitura não 

consegue fazer nenhum milagre. Caso não exista nenhuma empresa que tenha condições de 

cumprir as exigências, acredito que a Prefeitura Municipal não conseguirá fazer milagre. 

Então, caso seja por bem, acredito que aqueles que quiserem votar a favor da venda, tudo 

bem. O dinheiro não poderá ser aplicado nessa administração. Como o Ferrarini disse, 

gostaria de lembrá-los novamente que estamos a dez dias das eleições. Devo parabenizar 

todos os candidatos que estão disputando. A nossa cidade está muito quieta, mas acredito que 

o povo saberá em quem votar. Retroagir não é brincadeira. O povo de Itapira deve pensar 

muito bem no momento em que disponibilizarem o voto nas urnas eletrônicas. A vida deve 

seguir à frente. Às vezes um pequeno passo para trás a fim de seguir à frente. Voltar atrás e 

começar novamente da estaca zero não é brincadeira. O povo pagará caro caso essa situação 

aconteça. A população de Itapira deve acreditar nessas palavras caso a mesma esteja me 

ouvindo. Realmente a coisa está caminhando em direção a um cheiro não muito bom. Quem 

pode fazer com que isso não aconteça é a população de Itapira. Devem colocar as mãos na 

cabeça e pensar com carinho. Existiram erros na administração Toninho Bellini e acredito que 

também haverá na futura administração. Não existe a perfeição. Todos devem saber avaliar. 

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, boa 

noite. Venho ocupar esta tribuna para fazer uma declaração em relação aos ataques que sofri 

referente ao debate do último sábado. Para a nossa surpresa recebemos uma ligação às 10:00 

da manhã alegando que o local tinha sido mudado de última hora. Desse modo, deveríamos 

decidir o que fazer. Estive conversando com toda a coligação e optamos em não comparecer 

no debate até mesmo porque sairíamos do IESI a fim de ir para o Portal Cidade. Solicitaram 

uma carta por escrito da coligação e enviamos dizendo que a mudança de última hora nos 

causava estranheza e que o fato dos dropes do Portal Cidade somente falarem mal do Manoel 

Marques e do Alberto Mendes e elogiar o Paganini, considerávamos o local inadequado. 

Quem mais apanhou foi o Manoel Marques. O Nino Marcati escreve tudo o que sai no dropes, 



além da bajulação que faz ao candidato Paganini. Gostaria que o Osmar colocasse na tela da 

televisão a foto do senhor Nino Marcati com o selo do Sr. Paganini no peito e abraçado com 

um candidato da coligação do Sr. Paganini. Gostaria de perguntar a ele se isso também é 

armação do Manoel Marques ou se esta foto foi tirada pelo Manoel Marques. Caso vocês 

estiverem assistindo pelo Portal Cidade, acredito que devem tomar muito cuidado para não 

cair o link, pois normalmente o link cai quando é contrário a eles. Vocês devem entrar no link 

da Câmara. Quero, Sr. Nino Marcati, que o senhor diga se você não está fazendo propaganda 

para o candidato Paganini juntamente com o candidato da coligação do Paganini. O senhor 

disse que não trabalha para eles e que não recebe nada deles. O senhor vai me dizer que é 

imparcial ou uma brincadeira? Então, quando falo alguma coisa referente ao Sr. Nino Marcati 

acabo não indo ao extremo, pois caso opte ao contrário, automaticamente acabarei ofendendo 

outras pessoas. Essa situação não faz parte de meu perfil. De fato, não atendo as ligações do 

senhor porque já fiz todos os testes. O senhor ligava para a minha casa e pegava a minha 

versão e somente publicava o que interessava ao senhor. É por isso que o Portal Cidade, em 

minha opinião, carece de credibilidade. Com o selo do Paganini no peito o senhor diz que é 

imparcial? Acredito que foi de péssimo gosto caso o senhor diga que isso é uma brincadeira. 

Quando disse que o lugar era inadequado, acredito que não queria ir ao extremo. Deveria ter 

colocado essa foto simplesmente porque não gosto desse tipo de situação. A foto está na 

televisão e não sou eu que estou falando. Essa foto saiu do próprio candidato a vereador. Não 

foi o Manoel Marques que tirou. Vocês disponibilizaram a foto para todos. Então, gostaria 

que o senhor diga que tudo de ruim que acontece na cidade é devido ao Manoel Marques e o 

Alberto Mendes. Somente o seu candidato é bom. Você deve explicar essa foto, Sr. Nino 

Marcati. Se o senhor autorizou a publicação no site do candidato a vereador, acredito que 

você está apoiando o candidato a vereador e ao mesmo tempo o Paganini. Como que nós 

podemos dar credibilidade ao senhor? Deixo a disposição dos internautas para que todos 

possam olhar a foto. Os internautas devem procurar a foto no site do candidato e constatar se 

a situação é imparcial. Como que podemos acreditar nas coisas que o senhor coloca no jornal 

cidade e no Portal Cidade de Itapira? Caso isso seja imparcialidade, Sr. Nino Marcati, gostaria 

de saber quando o senhor deixará de ser imparcial. Sabemos que os seus projetos são pagos 

pelo Barros Munhoz. Ele investe no PCI e no jornal Cidade. Essa é a situação que corre nas 

ruas. Posso não ter como provar fisicamente, mas é o que está nas ruas. Quando evitamos 

falar com o senhor, automaticamente você alega que sou mal educado e que não costumo 

atender a imprensa. Atualmente a única imprensa que não estou atendendo é a do senhor, pois 

você deturpa os fatos. O senhor deve explicar essa foto para a população e os internautas. 

Caso o senhor seja tão imparcial como diz, acredito que você deve colocar essa foto no PCI e 

explicar o porquê que está com o selo do Paganini no peito. Se isso for imparcialidade, 

acredito que precisamos conhecer o outro lado. Quando digo que esse tipo de imprensa que o 

senhor representa está, de certa forma, do lado de um candidato, automaticamente você vem 

me criticar. Fique sabendo o senhor que na sexta-feira estarei no PCI para uma entrevista. 

Vou ao debate para mostrar que não possuo medo do senhor. O senhor pode tentar me 

desancar ou falar mal de minha pessoa, mas estarei presente na sexta-feira e no sábado. Vou 

mostrar para o senhor que não possuo medo de pessoas iguais a você. Já briguei há muito 

tempo com o deputado. São pessoas que acham que controlam a imprensa. É somente para o 

senhor saber que não existe nenhum tonto. Isso está circulando na internet há muito tempo. 

Você somente deve explicar para seus internautas. Aqueles que visitam os dropes devem tirar 

suas conclusões. Caso acreditem que vale a pena e seja interessante, acredito que devem 

continuar visitando o PCI. Era somente isso que gostaria de dizer. Somente usei a tribuna para 

dizer essas palavras. Gostaria de pedir desculpas aos colegas, pois preciso estar presente na 



Casa das Artes. Vou tentar vir dentro do horário. Gostaria que o senhor vice-presidente 

prosseguisse os trabalhos da presente sessão. 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 vereadores, público presente, imprensa escrita e 

falada, internautas, ouvintes da Rádio Clube. Ontem peguei uma matéria no Terra e gostaria 

de fazer a leitura da mesma para todos. É o seguinte: 'O prefeito de Porto Feliz, Claudio 

Mafei, iniciou no domingo uma caminhada de 129 quilômetros rumo ao Palácio dos 

Bandeirantes na capital paulista. O objetivo é sensibilizar o governador para a paralisação 

imediata das obras do Centro de Progressão Penitenciária do município. De acordo com a nota 

divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o protesto foi motivado após muitas 

tentativas infrutíferas de diálogo com o governo do Estado. Ainda segundo o comunicado, o 

presídio está sendo construído em uma área de preservação ambiental de Porto Feliz e não 

teria infraestrutura para suportar, da noite para o dia, cerca de 1.000 novos habitantes 

carcerários. A expansão dos presídios do governo estadual paulista tem esbarrado em 

processos judiciais em razão da recusa de alguns municípios em recebê-los. As disputas tem 

causado atrasos nas obras. Segundo o plano lançado no governo do Estado pelo PSDB está 

prevista a construção de 49 novas unidades em um investimento total de um bilhão e meio e 

geração de 29 mil novas vagas para presidiários.' Bom senhores, depois que vi essa matéria 

liguei para algumas pessoas a fim de saber qual seria a situação de Itapira. Não fiquei surpresa 

em constatar que Itapira está no mapa do governo do Estado para construção de um CDP ou 

um CPP. Chamo os senhores candidatos que não conseguiram reverberar lá fora em relação 

quem é o Paganini e quem é o Barros Munhoz. Estão todos achando que essa campanha está 

de alto nível e ninguém se beneficia com isso. Barros Munhoz se beneficia quando ninguém 

consegue colar o Paganini. Noventa por cento da população de Itapira votou no Barros 

Munhoz por qual motivo? Porque não queriam o mesmo na cidade de Itapira. Votaram nele 

como deputado porque queriam que ele ficasse em São Paulo. Não o queremos em nossa 

cidade. Ouvi essa situação de muitas pessoas. Ele tentou colocar a mulher dele, pessoa 

diretamente ligada a ele, e o que aconteceu? Perdeu as eleições novamente. Agora todos se 

arvoraram como bom samaritano e ninguém diz nada. Quem perderia caso fossem para o 

enfrentamento? Barros Munhoz. Não é o Alberto ou o Manoel que desviou R$ 3.500.000,00 

através da Conservias. Não é o Manoel ou o Alberto Mendes que está com processo julgado 

pelos desembargadores do Tribunal de Justiça e o condenou. O Paganini é candidato do 

Barros Munhoz. Senhores candidatos, reverberem sobre isso. Mostrem isso para a população. 

Não entrem no jogo do Barros Munhoz. Ninguém fala do SAAE. Qual a garantia concreta que 

o itapirense possui caso o PSDB ganhe a eleição na cidade e o SAAE não seja vendido para a 

Sabesp? Não possuímos garantia nenhuma. Falaram e prometeram, mas não cumpriram 

absolutamente nada. Falar até papagaio fala. Quero que o Munhoz e o Paganini desmintam 

que Itapira está no mapa do governo do Estado a fim de que seja construído um Centro de 

Detenção Provisória ou um Centro de Progressão de Presos. Está lançado. Cabe ressaltar que 

não sou candidata a absolutamente nada. Os senhores sabem o que vai acontecer caso o Sr. 

Paganini ganhe as eleições? Teremos 1.000 encarcerados em nossa cidade. Atualmente o 

Hospital Municipal possui muitos problemas. Acredito que futuramente terá muito mais. Se 

atualmente possuímos déficit habitacional, acredito que futuramente teremos muito mais. Por 

quê? Porque muitos familiares de presos irão mudar para a nossa cidade. Os familiares dos 

encarcerados querem ficar mais perto de seus entes queridos. É legítimo. Nossa cidade tem 

condições de agregar mais pessoas com problemas de moradia. Atualmente possuímos os 

PPAs superlotados. Imaginem futuramente como ficará a situação. Olhem o que os senhores 

não estão vendo. Olhem o que os senhores não estão reverberando nas ruas. Os senhores estão 



deixando todos passarem por bom samaritano. Isso é bom para o Paganini e para o Barros 

Munhoz. O Munhoz está proibido de pisar em nossa cidade pela sua própria pesquisa. Os 

senhores podem ouvir a Rádio de Amparo. Vocês constatarão que o Munhoz vai ao município 

de Amparo e Mogi Mirim. Ele não está em Itapira por qual motivo? Porque em nossa cidade 

ele é capaz de tirar voto. Desse modo, o Paganini dá uma de João sem braço, não diz nada e 

ninguém diz o contrário. Quem cala, consente, meus senhores. Mostrem para a população a 

quem o Paganini estará servindo na cidade, ou seja, aos interesses do Barros Munhoz e do 

PSDB. Essa matéria foi publicada ontem no portal do Terra. Liguei para saber e constatei que 

Itapira está no mapa. Qual é o partido do Sr. Paganini? PSDB. Qual é o partido do governo do 

Estado? PSDB. Qual é o partido do Barros Munhoz? PSDB. Qual a garantia que possuímos 

do SAAE continuar em nossa cidade? Queremos um Centro de Detenção Provisória em nossa 

cidade? Devemos levar esse debate às ruas. Os senhores devem levar essa situação até as ruas. 

Possuímos dez dias de campanha e devemos mostrar para a população. Não podemos os 

deixar nadarem de braçadas alegando que o Munhoz não tem nada a ver com essa história. 

São do mesmo partido e ninho. Os senhores acham que o Paganini, prefeito do PSDB, 

insurgirá contra o deputado e o governador do PSDB? Os senhores não podem acreditar em 

uma situação dessas. Aonde o PSDB ganhar, automaticamente a população ganhará um 

Centro de Detenção Provisória, além da Sabesp. São os brindes. Não podemos pagar por isso. 

A população de Itapira não merece uma situação dessas. Não mereço uma coisa dessas. 

Ninguém merece. Então, senhores, ponham a mão na consciência e vejam a quem está 

interessando essa campanha silenciosa. Somente está interessando ao Barros Munhoz. Ele 

roubou dinheiro. Não sou eu quem está falando essa situação. Saiu no Estadão. Foram 18 

desembargadores do Tribunal de Justiça. Portanto, espero que a população esteja me ouvindo 

através da Rádio Clube de Itapira, assim como os internautas. Essa situação deve ficar 

gravada nesta Casa de Leis, assim como também o meu desafio. Essa seria a verdade nua e 

crua. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício, 

Décio da Rocha Carvalho, informa que o Sr. Presidente, Manoel de Alvário Marques Filho, 

representará a Câmara Municipal em um evento realizado na Casa das Artes de Itapira e que 

comandará os trabalhos da presente sessão. Isto feito, não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Vice-Presidente em Exercício 

declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr.Vice-Presidente em Exercício 

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 31ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 18 de Setembro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. Em seguida o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do 

Expediente. 2º) REQUERIMENTO Nº. 00284/2012.- Requer Licença para Tratamento de 

Saúde, na data de 18 de setembro de 2012, conforme atestado em anexo. Autoria: Mauro 

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

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr.Vice-Presidente em 

Exercício faz a leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 00100/2012.- Em que o Sr. 

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

a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 1.180.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Projeto de Lei nº. 

0099/2012.- Em que o Sr. Sônia de Fátima Calidone dos Santos submete à apreciação do 



Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a proteção e segurança dos 

consumidores nas agências e postos bancários do Município de Itapira. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. - Não havendo mais 

Projetos Lei passamos aos Pareceres. 5º) PARECER nº. 121/2012.- 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 exarar 

parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que 

lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 

este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 6º) PARECER nº. 122/2012.- Ao Projeto de Lei nº 98/2012. 

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 98/2012, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 382.000,00", 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 Henrique Ferrarini 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 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício 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. 00328/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Miguel Guerreiro. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da Casa, em seu artigo 77 

e parágrafo 8º, o Sr. Vice-Presidente em Exercício procede a homenagem póstuma guardando 

um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício passa de imediato aos Requerimentos. 8º) Requerimento nº. 

00276/2012.- 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, 

informação do Sr. Prefeito, sobre o número exato de servidores públicos já aposentados e que 

continuam trabalhando na Prefeitura Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 9º) 

Requerimento nº. 00277/2012.- 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, informação do Sr. Prefeito, sobre qual a atual situação do Consórcio Intermunicipal 

de Saneamento Básico. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Requerimento nº. 00278/2012.- 

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, informação do Sr. 

Prefeito, quantos são e de quais áreas da municipalidade os servidores públicos afastados dos 

serviços públicos, quer seja por motivos de saúde ou outros motivos. Autoria. Mauro Antonio 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 11º) Requerimento nº. 00279/2012.- 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, informação do Sr. Prefeito, de como se encontra o Projeto de 

Revitalização e Urbanização do calçadão entre as Avenidas Henriqueta Soares e Liberdade. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 12º) Requerimento nº. 00280/2012.- 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, informação do Sr. Prefeito, dos exatos 

valores repassados pela Municipalidade e convênios do Governo do Estado, ao Conselho 

Municipal Antidrogas no exercício de 2012. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Requerimento nº. 

00281/2012.- Oficiar a Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando a desativação 

total da cadeia pública em Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 14º) Requerimento nº. 

00282/2012.- Voto de Congratulação com os integrantes da Diretoria do Clube de Campo 

Santa Fé, na pessoa de seu presidente Marcelo Dragone Iamarino, associados e funcionários, 

pelos 51 anos de fundação. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 

Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 15º) Requerimento nº. 

00283/2012.- Oficiar ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

deputado estadual, José Antonio Barros Munhoz, solicitando gestões junto ao Governo do 

Estado, em conjunto com a Secretaria da Saúde, para implantação de uma AME - 

Ambulatório Médico Especializado, na área da Psiquiatria, em nossa cidade. Autoria. Mauro 

Antonio Moreno. 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 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 16º) Indicação nº. 00418/2012.- Sugere 

denominar-se rua ou logradouro público de Orlando Simionatto. Autoria. Décio Da Rocha 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 17º) Indicação nº. 00419/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público 

de José Nazareno Carvalho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 

25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 18º) 

Indicação nº. 00420/2012.- Sugere execução de limpeza nos córregos que cortam o bairro 



Nosso Teto e o Conjunto Habitacional Assad Alcici. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 19º) 

Indicação nº. 00421/2012.- Sugere a realização de estudo para que o bairro Jardim Raquel 

recebe uma vez por semana a presença da feira livre de alimentos. Autoria. Mauro Antonio 

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

Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 20º) Indicação nº. 00422/2012.- Sugere recuperação e nova pintura da sinalização 

de solo em toda as vias do Jardim Raquel e região conhecida como Morro do Macumbê. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 21º) Indicação nº. 00423/2012.- Sugere execução de obra de 

revitalização na Praça central do Jardim Ivete. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 22º) 

Indicação nº. 00424/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudo objetivando a implantação 

de programa de segurança nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, Cais, Hospital Municipal, 

com instalação de câmeras de segurança. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 23º) Indicação nº. 

00425/2012.- Sugere execução de poda dos coqueiros existentes na entrada da Escola 

Joaquim Vieira, no Distrito de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 24º) Indicação nº. 

00426/2012.- Sugere a construção de boca de lobo na rua Joaquim Vieira, logo depois da 

creche, na Vila de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 25º) Indicação nº. 00427/2012.- 

Sugere serviços de manutenção da iluminação da praça pública que se encontra entre as ruas 

Benedito Bataglini e Prefeito João Ribeiro Pereira da Cruz, na Vila Boa Esperança. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 26º) Indicação nº. 00428/2012.- Sugere a construção de uma cancha de Bochas 

e malha no Jardim Galego. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 27º) Indicação nº. 00429/2012.- 

Sugere a colocação de alambrado ao redor do campo de futebol do Istor Luppi. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 28º) Indicação nº. 00430/2012.- Sugere construção de um playground no 

loteamento José Borsatto, em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 29º) 

Indicação nº. 00431/2012.- Sugere instalação de dispositivo que discipline a travessia de 

pedestre no semáforo da esquina da avenida Rio Branco com a rua Rui Barbosa denominado 

de 'semáforo inteligente'. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 30º) Indicação nº. 00432/2012.- Sugere 



construção de dois redutores de velocidade tipo lombada na estrada rural José Martins da 

Costa, no bairro Machadinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 31º) Indicação nº. 00433/2012.- 

Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente, ou realizar gestões junto de 

empresas de transporte, objetivando restabelecer a concessão de transporte gratuito aos 

moradores da Fazenda São Joaquim, localizada na Usina Nossa Senhora Aparecida, que 

estudam no período noturno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 32º) Indicação nº. 00434/2012.- 

Sugere recuperação e manutenção dos brinquedos existentes no Playground do bairro Della 

Rocha III. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 33º) Indicação nº. 00435/2012.- Sugere 

execução de poda nas árvores do bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 

34º) Indicação nº. 00436/2012.- Sugere realização de limpeza nos bueiros que vem causando 

enchentes nas casas da rua Eliel da Silva do Espírito Santo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 35º) 

Indicação nº. 00437/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o departamento competente 

avaliar a situação da segurança na Emef Izaura Silva Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 

de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 36º) 

Indicação nº. 00438/2012.- Sugere a troca de tampa de bueiro na Rua Joaquim Vieira, em 

frente ao número 365, em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 37º) Indicação nº. 

00439/2012.- Sugere poda de árvores na rua Benjamim Orlandi, no bairro dos Prados. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 38º) Indicação nº. 00440/2012.- Sugere execução de reparos 

no piso das pontes existentes no bairro do Recreio, na estrada que liga o bairro da Ponte Preta 

à Ponte Nova e consequentemente a Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. Ato contínuo, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 

39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 018696/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 PAB FIXO COMP 08/2012 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 120.634,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 024706/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 DA 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COMP 08/2012 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 549.419,87. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 018357/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 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 42º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

023030/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 DE URGÊNCIA (RAU-HOISP) COMP 

08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 030044/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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 08/2012 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 18.466,99. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 028736/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 AÇÕES 

ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMP 05/2012 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 8.791,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 45º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 006039/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 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 56.615,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

010624/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 PSICOSSOCIAL (RSM-CRAC) COMP 

08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 12.224,19. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 47º) Ministério da Saúde Nº Ref. 012849/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 

PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS COMP 05/2012 

MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 4.964,90. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente 

em Exercício. 48º) Ministério da Saúde Nº Ref. 015742/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 CEGONHA (RCE-RCEG) COMP 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

38.325,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 49ª) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 013937/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 MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 07/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 9.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 50º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 015794/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 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.800,00. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001950/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 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 40.000,00. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 52º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

005725/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 03/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de 

R$ 520,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 

2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 53º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 004010/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 MELHORIA DO ACESSO E DA 

QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) COMP 08/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 12.400,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro 

de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 54º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000534/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 03/2012 MUNICIPAL 

UF SP, no valor de R$ 4.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 55º) 

Orçamento da União; Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios: Repasse 

de recursos financeiros, de Janeiro a Julho de 2012, no valor total de R$ 8.061.035,56. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 56º) Caixa Econômica Federal: 

Notificação de recursos financeiros, sob bloqueio, em 04/09/2012, no valor de R$ 180.050,00, 

destinados a este município, na conta vinculada ao contrato de repasse nº 0363569-35, que 

tem por objeto "Construção da PEC Modelo 3000 M2". DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 57º) Primeira Igreja Batista em Itapira: Convite para a 

realização do culto de posse do Pastor Cláudio Verri, que estará assumindo o ministério da 

Igreja interinamente a partir das 19:30 horas do dia 29 de Setembro no templo da PIBI. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 58º) Imbil: Soluções em 

Bombeamento: Manifestação de agradecimento, consideração e conforto por ocasião do 

passamento do presidente, Comendador Vladimir Siqueira. DESPACHO: CIENTE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício 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 0098/2012.- Autoriza a abertura de crédito suplementar no 

valor de R$ 382.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o 

Projeto de Lei nº 098/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 

Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 2º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00282/2012.- Voto de Congratulação com os integrantes da 

Diretoria do Clube de Campo Santa Fé, na pessoa de seu presidente Marcelo Dragone 

Iamarino, associados e funcionários, pelos 51 anos de fundação. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 

SARTORI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha 

Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 

00283/2012.- Oficiar ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

deputado estadual, José Antonio Barros Munhoz, solicitando gestões junto ao Governo do 

Estado, em conjunto com a Secretaria da Saúde, para implantação de uma AME - 

Ambulatório Médico Especializado, na área da Psiquiatria, em nossa cidade. Autoria: Mauro 

Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 

CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 4º) Em única discussão a 

Indicação nº 00419/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de José Nazareno 

Carvalho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 

VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 25 de Setembro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. (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. 


