
ATA DA 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de outubro 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, membros da 

Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, internautas, 

público presente, boa noite. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para deixar registrado os 

meus agradecimentos devido aos 653 que obtive nas eleições de 2012. É a terceira eleição que 

disputo, sendo que no ano de 2004 obtive cerca de 650 votos e no ano de 2008 obtive 880 

votos. Posso dizer, senhor presidente, que esses votos vieram de pessoas que realmente 

acreditaram em meu trabalho. Em todos os momentos nesta Casa de Leis sempre procurei 

trabalhar seriamente e honestamente, sempre buscando resultados positivos para a nossa 

querida cidade. Cabe ressaltar que nas eleições do corrente ano não optei pelo vale tudo, ou 

seja, não paguei espetos de carne e chopp. Gostaria de dizer que não fiz promessas. Então, 

prefiro perder uma eleição e mostrar que é possível elaborar um trabalho sem a necessidade 

desses fatores. Saio desta Casa de Leis no final do corrente ano, mas sempre militarei em prol 

de benefícios para a nossa cidade. Fora as maldosas campanhas que fizeram em relação a 

minha pessoa, gostaria de dizer que muitas delas apoiaram outros candidatos. Sabemos quem 

são essas pessoas. Acredito que as mesmas não merecem nenhum crédito porque, no fundo, 

eles queriam destruir a imagem das pessoas que realmente estavam trabalhando. Podemos 

constatar os adesivos e as placas na residência dessas pessoas. Então, gostaria de deixar 

registrado os meus agradecimentos ao povo de Itapira, pois o mesmo sempre acreditou em 

meu trabalho. Também gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos aos meus 

companheiros de coligação, pois os mesmos colaboraram até o último momento das eleições. 

Como fui candidato do PV, acredito que possuo uma história dentro do partido. Simplesmente 

retiraram cinco partidos de nossa base e caso não possuísse uma história dentro do PV, 

acredito que não haveria eleição. Não é brincadeira lutar contra pessoas que possuem poder 

em várias esferas. Acredito que mostramos que possuímos dignidade. O mais importante não 

é ganhar ou perder uma eleição, pois essa situação é relativa. Não podemos perder a coerência 

e a dignidade. Então, povo de Itapira, saio desta Casa de Leis, mas continuarei a me organizar 

politicamente. Novas eleições virão. Desejo boa sorte aos novos vereadores, assim como ao 

novo prefeito. Acredito que devemos torcer pela cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a 

todos. Possuo somente dez minutos e gostaria de mais tempo para falar. Enfim, passaram-se 

as eleições e gostaria, antes de qualquer coisa, de parabenizar os três candidatos ao cargo 

maior desta cidade, Sr. Alberto, Paganini e Manoel Marques. Em segundo lugar gostaria de 

parabenizar os vinte integrantes da coligação do Alberto Mendes. Realmente, acredito que 

lutamos seriamente, assim como o Manoel. O Ferrarini disse muito bem, ou seja, o PV com 

suas duas coligações não conseguiu fazer uma cadeira nesta Casa. Gostaria de parabenizar o 

César. Acabei brincando com o César perguntando se o mesmo gostaria que eu lhe 

cumprimentasse ou batesse em sua pessoa, pois ele foi o mais votado e acabou tirando a 

minha vaga. Infelizmente por apenas 43 votos de coligação não conseguimos fazer uma 



cadeira nesta Casa. Realmente foi uma eleição muito dura, pois 136 candidatos estavam 

disputando apenas dez cadeiras desta Casa de Leis. Gostaria de agradecer todos os 

funcionários pelo tempo em que estive à frente desta Casa. Desejo aos dez novos vereadores, 

principalmente ao Carlinhos e ao Zé Branco, bons trabalhos e boa sorte. Gostaria de 

parabenizar o Carlinhos e o Décio pelo grande desempenho nessas eleições. Também gostaria 

de agradecer a vereadora Sônia como presidenta do Partido dos Trabalhadores (PT). Somente 

gostaria de deixar registrado uma colocação, onde o Ferrarini disse a mesma situação. Desejo 

que o Paganini tenha muito sucesso em sua caminhada porque a primeira vitória do Toninho 

Bellini foi alcançada com aproximadamente 27 mil votos na totalidade. Praticamente é uma 

porcentagem semelhante. Com essa mesma votação conseguimos fazer cinco vereadores. Não 

podia deixar de parabenizar o meu irmão Toninho Bellini porque com esse equilíbrio na 

Câmara Municipal não foi fácil administrar essa cidade durante oito anos. Cabe ressaltar que 

na segunda vitória do prefeito Toninho Bellini esta Casa passou pela mesma situação. Quero 

chamar a atenção do povo de Itapira no sentido do que ocorreu nessa eleição. É a vontade do 

povo. Acredito que é a situação mais justa desse mundo. Daqui para frente veremos a 

diferença da política. Possuímos uma grande situação a ser notada. O Paganini se elegeu 

possuindo nove cadeiras nesta Câmara. Acredito que ele deve ser grandioso para poder 

administrar essa situação, pois se pode fazer o que bem entender com nove vereadores dentro 

de Itapira. O povo não se atentou em relação a essa situação. Independente da vitória do 

Paganini, caso dois ou três vereadores conseguissem se reeleger, acredito que o povo seria 

beneficiado. Então, tenho certeza que o Paganini não terá nenhum problema nos seus 

primeiros anos de administração. É humanamente impossível o Paganini possuir alguma coisa 

contra a sua pessoa dentro desta Casa Legislativa. A sua sabedoria deverá ser grandiosa, pois 

tudo pode acontecer. Desejo a ele uma grande administração com muita sabedoria. Não 

devemos esquecer que no ano de 2004 o povo optou pela mudança. Nessas eleições o povo 

optou pela mudança novamente. A paulada foi do mesmo tamanho. Então, acredito que 

nenhum candidato deve se iludir, pois a cada quatro anos a paulada pode ser dada nas costas. 

O político pode fazer o que quiser, mas, mesmo assim, o povo pode se cansar. É a coisa mais 

benéfica que poderia acontecer para Itapira. Na presidência do Paulo esta Casa quase pegou 

fogo, pois não estávamos conseguindo tocar à frente. Passaram-se cerca de quatro meses para 

que esta Casa começasse a caminhar. Essa situação ocorreu tudo por conta da política. Para 

encerrar as minhas palavras, gostaria de dizer que o meu irmão fez o que pôde e o que não 

pôde. Desejo muito sucesso ao novo prefeito e que meu irmão não seja perseguido. Cabe 

ressaltar que ele foi perseguido desde o início de sua administração. Com certeza ele passará 

por essa situação novamente. Os vereadores novos devem ser grandiosos para saber que as 

contas do novo prefeito também serão votadas nesta Casa. Aquele que com o ferro fere, com 

o ferro será ferido. Desejo, de coração, a maior alegria e felicidade ao povo de Itapira e que o 

Paganini não seja igual e sim o melhor de todos em relação aos que já passaram pela 

administração desta cidade. Automaticamente a população será beneficiada. O Paganini deve 

possuir muita sabedoria, pois, muitas vezes, a maioria se torna burra. Cabe ressaltar que 

também possuímos o nosso representante nesta Casa. Tenho certeza que o César respeitará o 

partido. Ele é a única pessoa integrante da oposição. Seu fardo não será fácil. Deus te ilumine 

e que você também possua muita sabedoria e força. Caso você seja a única pessoa dentro 

desta Casa, acredito que você deve fazer um barulho muito grande a fim de que a população 

saiba que a maioria não te vencerá simplesmente lhe empurrando ladeira abaixo. Desejo 

muito sucesso à você. Agradeço a todos que colaboraram em minha campanha. Quando o 

carro está ladeira abaixo, acredito que é necessário muitas pessoas para segurá-lo. Sabia que 

não seria fácil. Muito obrigado por acreditarem em meus trabalhos. Agradeço o presidente por 



tudo. 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, funcionários desta Casa, imprensa. É claro que gostaria 

de cumprimentar o público desta noite em nome de meu companheiro de partido chamado 

César. Ele obteve uma vitória brilhante e permanecerá com uma cadeira nesta Casa de Leis 

representando o Partido dos Trabalhadores (PT). Venho a esta tribuna para colocar o meu 

ponto de vista em relação as eleições municipais. O que percebi é que o único perdedor desta 

eleição não estava na urna eletrônica. O perdedor desta eleição se chama Toninho Bellini. 

Esse foi o grande perdedor da eleição. Tampouco o Barros Munhoz foi o vencedor. Também 

não foi vencedor porque o Paganini somente ganhou esta eleição porque descolou da imagem 

do Barros Munhoz. Lembro-me que há uma semana desta eleição disse a quem interessava 

esse acordo de cavalheiros que foi realizado. Não precisava haver baixaria e absolutamente 

nada. Somente devemos colocar os pingos nos 'i'. Enfim, houve essa dissociação e o Paganini 

acabou ganhando de forma legítima. Cabe ressaltar que não houve vitória do Barros Munhoz. 

Como ele ganhou dissociado do Barros Munhoz, acredito que deve caminhar com as próprias 

pernas. É somente isso que espero. Para ele caminhar com as próprias pernas ele não deve 

trazer para Itapira o cabide de emprego que está instalado em Mogi Guaçú. O Sr. Paulinho 

perdeu as eleições naquela cidade e espero que o cabide de emprego não venha para Itapira. 

Não sei se existe cabide de emprego em Mogi Mirim, mas caso contrário, acredito que não 

deve vir à Itapira. Pela primeira vez teremos uma pessoa negra nesta Casa, onde, 

particularmente, gostaria que fosse presidente. Acredito que é muito emblemático. Fui a 

primeira mulher a assumir uma cadeira nesta Casa. O Feliciano foi o primeiro negro a assumir 

uma cadeira nesta Casa. Em pleno século 21 é inadmissível não possuirmos uma situação 

desse porte nesta Câmara Municipal. Lamento que não tenhamos conseguido eleger nenhuma 

mulher. Embora sejamos a maioria do eleitorado nesta cidade não conseguimos eleger 

nenhuma mulher. Também lamento que esta Casa foi eleita como a Câmara do 'sim senhor'. 

Esta foi a Câmara que foi eleita, mas os vereadores devem pensar que a derrota no passado foi 

por conta da venda do SAAE. Nenhum vereador do passado voltou nesta eleição. 

Absolutamente nenhum. Então, ele deve pensar muito bem naquilo que vai fazer nesta Casa 

de Leis. O vereador é aquele que pode votar na construção de uma escola do lado de sua 

residência, assim como também pode votar na construção de um presídio. Esse é papel do 

vereador nesta Casa. César, pode ficar tranquilo, pois o Partido dos Trabalhadores (PT) 

disponibilizará o que você precisar. Vamos meter a boca no trombone no momento que for 

necessário. Claro que sempre faremos uma oposição inteligente e pontual. Fui vereadora 

quando o Barros Munhoz era prefeito municipal. Nunca votei contra tudo. Aprovei todos os 

projetos que eram bons para a nossa cidade. O Partido dos Trabalhadores (PT) terá espaço 

nesta Casa. Cabe ressaltar que vamos extravasar nas ruas qualquer barbaridade que possa 

ocorrer nesta Casa. Então, César, você não está sozinho. Pode ter certeza em relação as 

minhas palavras. Você terá o Partido dos Trabalhadores (PT) ao seu lado. Todas as vezes que 

você necessitar a nossa presença, acredito que ninguém irá dizer ao contrário. Pode ficar 

tranquilo, pois faremos a nossa presença nesta Casa. Isso é um compromisso assumido. Então, 

espero que o prefeito perceba essa situação e não permita que práticas nefastas, onde no 

passado eram comezinhas em nossa cidade, possam a voltar a se repetir. Os que vieram com o 

número 43 acabaram ficando de fora. O Ferrarini fez um brilhante trabalho nesta Câmara. 

Justiça deve ser feita. O problema do Ferrarini foi o número 43. O número 43 foi um peso. 

Mino, agora você viu o que foi ser líder do prefeito. Passei por isso em uma eleição onde fui a 

segunda mais votada. Cabe ressaltar que na eleição passada fui a última vereadora mais 

votada. Por quê? Trouxe o ônus de ter sido líder do Toninho Bellini quando ele se tornou 



inoperante. Lamento o prefeito não ter percebido do que significou a primeira eleição. Caso 

ele tivesse percebido, acredito que deveria ter a humildade de dizer que não gostaria de ser 

mais candidato e que escolheria alguém do grupo para sucedê-lo. Talvez a vaidade tenha 

falado mais alto que os princípios políticos e a ideologia. A vaidade dele disse que deveria ser 

candidatar a reeleição. Não adianta, pois o povo responde nas urnas. É a arma que 

possuirmos. A população responde nas urnas aquilo que não é bom para a cidade. Concordo 

com o que o Mino disse, ou seja, a população não percebeu que essa margem de nove 

vereadores ao lado do novo prefeito é perigosa. Por esse motivo que disse que esta Casa é a 

Câmara do 'sim senhor'. Isso é muito perigoso. Esta Casa deveria ter tido um equilíbrio maior, 

mas do ponto de vista da candidatura majoritária, acredito que a arma que possuímos 

chama-se voto. O povo disse não a inoperância. Em minha opinião, o Manoel e o Alberto não 

foram perdedores. Cabe ressaltar que o Munhoz também não foi o ganhador. Nas duas 

eleições passadas o Munhoz perdeu as eleições. Então, espero que o Paganini possa ter essa 

clareza e que também possa caminhar com as próprias pernas. Ele não deve deixar nenhum 

Centro de Detenção Provisória se instalar em nossa cidade, assim como também os cabides de 

emprego de outras cidades. O Paganini deve possuir preocupação com o dinheiro público, ou 

seja, tratar com decência a coisa pública. Caso ele fizer isso, acredito que a população ganhará 

muitos benefícios. O povo quer que o senhor prefeito melhore a vida de todos e que continue 

pagando os funcionários públicos em dia. Aliás, é obrigação do prefeito. Desse modo, a 

população de Itapira sairá ganhando. Esqueci-me de parabenizar o Carlinhos e o Décio. 

Desejo meus parabéns pelo retorno a esta Casa. Entendo que foi merecedora a volta de vocês 

nesta Câmara, assim como entendi que o Ferrarini não foi merecedor de não voltar a esta 

Casa. Boa sorte a todos. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: “Senhor presidente, nobres 

colegas, boa noite. Como já parabenizei o Carlinhos e o Décio, gostaria de parabenizá-los em 

público novamente. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por ter chegado até onde 

estou e conseguido disputar as eleições. Gostaria de agradecer todos os meus companheiros 

vereadores que estiveram juntamente comigo no dia a dia e nas noites durante toda a 

campanha eleitoral, assim como também toda a equipe de trabalho. Particularmente não vim a 

esta tribuna para culpar alguém. Perdemos a eleição porque o povo optou pela mudança. 

Quando perdemos, acredito que devemos cair em pé. As pessoas não devem achar 

justificativas como no passado. O grupo do Munhoz sofreu uma derrota muito grande. 

Perdemos e devemos tocar da mesma forma. A eleição foi perdida e a população fez sua 

escolha. Devemos desejar boa sorte. Por que boa sorte? Porque, em que pese falar a respeito 

do Toninho, acredito que não devemos culpá-lo porque sabíamos que entramos em uma 

campanha cientes em relação a todas as situações. Então, não vim a esta tribuna para culpar 

alguém e sim somente para agradecer o Toninho, assim como também a todos que me 

ajudaram. Na realidade fizemos uma campanha bonita, limpa e honesta, mas infelizmente, no 

último minuto, não foi o que fizeram em relação a minha campanha, onde alegaram que 

estaria renunciando. Inclusive, foi necessário soltar um panfleto dizendo que não era verdade. 

Isso não vem ao caso, pois acredito que não mudaria a história dessa eleição. Na realidade sou 

grato pelos 5.100 itapirenses que acreditaram em minha proposta. Já que falaram que o 

Toninho estava mal, acredito que os 5.100 votos é bom, diferentemente de outros anos onde 

foi obtido em torno de 600 votos. Acredito que foi um marco. Três candidatos disputaram as 

eleições pela primeira vez. Parabéns ao Paganini pela vitória, mas gostaria de parabenizar 

mais o povo, pois a merenda e o uniforme de qualidade já estão implantados. Cabe ressaltar 

que o IPTU não é reajustado há 8 anos e o asfalto não foi cobrado. Como o povo já entendeu 

que isso virou obrigação, gostaria de dizer que estou muito feliz, pois teremos todos esses 



fatores a partir de 1º de janeiro e ainda mais tudo que o Paganini prometeu. Somente devemos 

esperar e mais nada. Caso o povo votou corretamente, acredito que teremos esses fatores e 

mais alguma coisa. Caso o povo votou erroneamente, acredito que constataremos a situação 

no decorrer dos 4 anos. Já ficou provado na história dessa eleição que até mesmo aqueles que 

tinham 85% de chances de reeleição, onde era estatística do país, acabou não acontecendo. 

Muitas reeleições não aconteceram. As sucessões são mais difíceis e muitas delas corretas 

acabaram caindo por terra. A partir de 1º de janeiro faremos parte da população, como um 

todo, e constataremos a real situação. Cabe ressaltar que podemos elaborar um governo de 

cobrança durante esses 4 anos. Reimplantamos a democracia e podemos viver por ela com 

liberdade de expressão. Possuo documentos de solicitações, através de requerimentos e 

indicações, vindos durante oito anos de alguns vereadores. Está tudo guardado. Quero ver se 

os vereadores cobrarão novamente essas situações que estão registradas. Isso é importante. 

Desculpe-me discordar, nobre vereadora, pois acredito que nesse novo governo de oito 

vereadores poderá sair alguma oposição desse meio. É natural a questão da discordância. Já 

dizia o saudado José Francisco Martins, através desta tribuna, que toda unanimidade era 

burra. Então, acredito que surgirão nomes de oposição e de situação vindos desse meio. 

Criticaram a quantidade de cargos comissionados que possuíamos. Caso não retirarem 

nenhum, acredito que já estarão dizendo que estávamos corretos. Em minha opinião, a 

situação está cômoda. A única coisa que cabe a minha pessoa nesse momento é reconhecer 

que perdemos. Perdemos em pé. A realidade é que a população fez sua parte. O governo 

vitorioso também deve fazer sua parte. Não precisamos estar aqui dentro, pois alcançamos a 

liberdade em nossa cidade. Prova dessa situação é o pessoal que se manifestou em relação ao 

salário dos vereadores. Essa situação não saiu desta Casa e sim das ruas. Isso é o mais 

importante. O PCI não precisará falar do Manoel Marques a partir do dia 1º de janeiro. Desse 

modo, constatarei a linha de trabalho que possuirão. Isso é o mais importante. Os jornais que 

criticavam o Manoel Marques não precisarão falar mal do Manoel Marques como faziam 

outrora. Eles vão se mostrar. Essa é a alegria da democracia. Basta você aguardar. Já usava 

um termo no passado, ou seja, o tempo é o senhor da razão. Ele será novamente. É somente o 

tempo que se encarregará de provar a situação. Gostaria de parabenizar a Rádio Clube, pois a 

mesma me ligou solicitando a minha entrevista mesmo naquele momento difícil. É assim que 

funciona. Tomamos um remédio para dor de cabeça e pau na máquina novamente. 

Disponibilizamos a nossa entrevista democraticamente. Já ouvi muitas entrevistas contra 

mim. Não sei o porquê que ainda me criticam. Já perdi. Podem continuar me batendo, pois 

estou aqui. Não vou embora dessa cidade. Posso trabalhar em outra cidade e voltar todos os 

dias. Até o dia 31 os funcionários terão que me aguentar. Não tem jeito. A partir do ano 

seguinte muitos terão que me aguentar na cidade. Caso não haja espaço para trabalhar nesta 

cidade, acredito que irei trabalhar fora. Vou morar nesta cidade, pois sou nascido e criado em 

Itapira. Resido nesta cidade com muito orgulho, pois foi aqui que me desenvolvi. Somente fiz 

uma pergunta para aqueles que tentaram gozar de minha cara, ou seja, quando tiverem quatro 

mandatos consecutivos de vereador, for secretário de governo durante 5 anos e ainda ser 

candidato a prefeito obtendo 5 mil votos, automaticamente iremos poder conversar. Desse 

modo, estaremos no mesmo nível. Acredito que não tem como discutir política com pessoas 

abaixo disso. Parabéns ao grupo que ganhou. Por enquanto não vimos nada de diferente, ou 

seja, caminhão de mudança e placas na saída da cidade. Acredito que já ensinamos alguma 

coisa no decorrer desses oito anos. A democracia foi reimplantada em nossa cidade. 

Agradeço, de coração, os 5.100 votos que obtive nas eleições e reconheço a derrota. Não 

culpo ninguém por essa situação. Não podíamos fazer mais nada além do que fizemos e nada 

diferente do que fizemos. Levamos as nossas propostas às ruas, além de nossa mensagem. O 



importante é que o processo terminou de forma lisa, democrática, boa e sem brigas. Não 

existem culpados. Perdemos porque a população quis mudar. O povo ganhou dessa vez. Tudo 

o que esse governo alcançou está presente nos dias de hoje. Parabéns a população, a todos que 

voltaram e a todos que participaram do processo eleitoral. Muito obrigado a todos.” 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 33ª Sessão 

Ordinária, realizada no dia 02 de Outubro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro 

secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) Ofício SG - 

DAO nº 152/2012.- Comunica afastamento para tratamento de saúde, no período de 08 a 17 

de outubro de 2012, conforme atestado médico anexo, nos termos do art. 62, § 1º, inciso I da 

LOMI. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 3º) Ofício SG - 

DAO nº 153/2012.- Solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 11/2012, que 

Dispõe sobre alienação de prédio industrial localizado na Rua Domingos Pegorari, n.º 506 – 

Parque Industrial Juvenal Leite pertencente ao Município e dá outras providências. Autoria. 

Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 4º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0011/2012.- 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. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, 

pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores 

estudos. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 

Ofícios passamos aos Requerimentos de Licença: 5º) REQUERIMENTO Nº. 00292/2012.- 

Licença para tratamento de saúde na data de 02 de outubro de 2012. Autoria: Luis Henrique 

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

Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não 

havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura do Projeto de Lei 

Complementar. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0015/2012.- Em que o Sr. Prefeito 

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

Cessão de Uso de imóvel à empresa Lusitano Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas 

Ltda. e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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. 7º) Projeto de Lei nº. 00102/2012.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini 

submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina de Thereza de 

Lima Ferrarini, a rua projetada existente entre as ruas Porte Alegre e Curitiba, no Conjunto 

Habitacional Dr. José Secchi, bairro dos Prados. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 00103/2012.- Em que o Sr. 

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

sobre denominação de logradouro público de Pedro de Almeida. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. 



a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei nº. 00104/2012.- Em 

que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 257.618,17. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. 

a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Projeto de Lei nº. 00105/2012.- Em 

que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 

Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. 

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

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. 

11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00343/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Carlos de Lima. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00344/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lázara Cunha de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

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

Voto de Pesar nº. 00345/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gonçalo dos Santos. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00346/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Rodrigues Silvério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00347/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria do Carmo Faustino Moreira. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Waldemar Fernandes. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00349/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Dionisio Ribeiro de Moraes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00350/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Geraldo Rosa. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00351/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luiz 

Ricardo Canella. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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. 20º) Requerimento nº. 00290/2012.- Voto 

de Congratulação com os integrantes do Lyons Club, na pessoa de seu Presidente Dr. 



Crivelaro, assim como os colaboradores e participantes da Festa do Queijo e do Vinho. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 21º) Indicação nº. 00466/2012.- Sugere execução de plantio de árvores frutíferas 

ao longo da Avenida dos Italianos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Indicação nº. 00467/2012.- 

Indica ao Sr. Prefeito viabilizar junto à empresa Itajaí obras para cobertura de pontos de 

ônibus no bairro José Secchi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 00468/2012.- Sugere 

instalação de um redutor de velocidade tipo lombada na rua Edgard Trani Bagatella, no bairro 

Istor Luppi, em frente a residência número 125. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 

00469/2012.- Sugere recuperação do sistema de iluminação do Conjunto Habitacional 

Juscelino Kubitschek de Oliveira - Nosso Teto -, substituindo-se as lâmpadas queimadas. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 25º) Indicação nº. 00470/2012.- Sugere melhorias na via que liga o bairro de 

Eleutério até Sapucaí, limite do município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00471/2012.- 

Sugere construção de duas passarelas para pedestres na lateral da ponte na Rua Geraldo 

Guerra, no bairro da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00472/2012.- 

Sugere implantação de sistema de estacionamento para veículos na Rua Prefeito Bento 

Ignácio da Cunha, utilizando-se apenas um lado da mencionada via pública. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

28º) Indicação nº. 00473/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Paulino 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00474/2012.- Sugere denominar-se 

rua ou logradouro público de Waldemar Consorti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 

de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 

00475/2012.- Sugere promover-se campanha publicitária alertando a população sobre os 

danos causados à natureza pelo despejo de lixo e detritos em locais impróprios. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 31º) Indicação nº. 00476/2012.- Sugere que o Sr. Prefeito determinar a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tomar medidas eficazes e desenvolva projetos 

junto aos produtores rurais de Itapira visando a preservação ecológica do município. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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: 32º) Ofício SNJ nº 650/2012. Ref. Requerimento nº 248/2012.- Através do 

requerimento retro, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações concernentes a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário nos loteamentos Estrela do Sul e Terrazan, 

localizados em Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 

Ofício SNJ nº 651/2012. Ref. Requerimento nº 264/2012.- Através do requerimento retro, o 

vereador Mauro Antonio Moreno, requereu informações concernentes à lista de espera por 

vagas em creches. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Ofício SNJ nº 660/2012. 

Ref. Requerimento nº 263/2012.- Através do requerimento retro, o vereador Carlos Alberto 

Sartori, requereu informações concernentes a eventual inexistência de linha telefônica junto a 

Escola Sebastião Riboldi, no bairro Ponte Nova. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

35º) Ofício SNJ nº 661/2012. Ref. Requerimento nº 265/2012.- Através do requerimento 

retro, o vereador Mauro Antonio Moreno, requereu informações concernentes ao 

cumprimento da legislação, no que tange à proibição de queimadas de cana, bem como 

queimadas em lotes e terrenos baldios. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) 

Ofício SNJ nº 670/2012. Ref. Requerimento nº 162/2012.- Através do requerimento retro, o 

vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações concernentes a eventual falta de 

medicamentos na rede pública municipal de saúde. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

37º) ONG Comunitária Jd. Raquel: Solicitação de divulgação, junto ao setor de 

comunicação desta egrégia Casa de Leis, para a contribuição do evento programado. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Conselho Municipal de Assistência 

Social: Convite para a realização da III Festa das Nações/2012, programada para os dias 12, 

13, e 14 de Outubro, no Ginásio de Esportes Santo Breda Sobrinho a partir das 10:00 horas. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Secretaria da Educação; Assessoria de 

Relações Institucionais: Resposta em atenção ao Ofício 527/2011 referente ao Requerimento 

nº 311/2011 do vereador Carlos Alberto Sartori solicitando a contratação de Psicopedagogas 

para as escolas estaduais. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000399/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.325,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000799/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 12.224,19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000825/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-HOSP) 



COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.273,41. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 43º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000779/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 12.224,19. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000061/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 02/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 38.325,00. DESPACHO: CIENTE. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000161/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-HOSP) COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 38.273,41. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000261/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 09/2012 MUNICIPAL UF 

SP, no valor de R$ 553.103,21. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 002103/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 09/2012 MUNICIPAL UF 

SP, no valor de R$ 553.103,21. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 002522/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 120.634,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Ministério da Saúde Nº 

Ref. 004368/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 120.634,50. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 

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 a Indicação nº 00441/2012.- Solicita estudo objetivando a instalação de um 

semáforo entre o cruzamento das vias: Rua da Penha, Rua Ribeiro de Barros e Dr. Hortêncio 

Pereira da Silva. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 441/2012. 



Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 2º) Em única discussão a Indicação nº 00442/2012.- Sugere construção de 

pequena escada em local que especifica. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 

Indicação nº. 442/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão a Indicação nº 00446/2012.- 

Sugere a implantação de 'Eco-pontos' nos bairros da cidade. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 

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

única votação a Indicação nº. 446/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação 

nº 00459/2012.- Sugere implantação de canteiro de ervas medicinais para posterior 

distribuição das plantas a população. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum 

vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 

nº. 459/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 09 de Outubro 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. 


