
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE 

FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. Ausente o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 

MORENO. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo 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 

LUIS HENRIQUE FERRARINI para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

16 de Outubro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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 160/2012.- 

Comunicado de Férias. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 

Não havendo mais Ofícios passamos aos Requerimentos de Licença: 3º) REQUERIMENTO 

Nº. 00296/2012.- Licença para tratamento de saúde nas datas de 22 e 23 de outubro de 2012. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. A seguir, encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente de 

Vereador do PSDB, Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO, o Sr. Presidente convida-o a 

assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que 

proceda a leitura das matérias constante do Expediente. Não havendo mais Requerimentos de 

Licença o Sr. Presidente faz a leitura dos Razões de Veto. 4º) RAZÕES DE VETO ao 

Autógrafo 107/2012 ao Projeto de Lei nº 96/2012.- que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancárias disponibilizarem senhas e cadeiras para os clientes que aguardam para 

serem atendidos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

5º) RAZÕES DE VETO ao Autógrafo 109/2012 ao Projeto de Lei nº 99/2012.- o qual 

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 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

Não havendo mais Razões de Veto o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei 

Complementar. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 0016/2012.- Em que o Sr. 

Vice-Prefeito Municipal em Exercício submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 

supra que Aplica redutor para cálculo do IPTU para os casos que especifica. DESPACHO: 

ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei Complementar 

nº. 0017/2012.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal em Exercício submete à apreciação do 

Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 7º da Lei Complementar nº 4.948, de 

19 de setembro de 2012. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 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. 8º) Projeto de Lei nº. 00110/2012.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal 

em Exercício submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar Termo de Cooperação/Convênio com a Associação dos Amigos 

do Basquete e Itapira, com vista a implementação o Projeto G.I.B.I. - Grupo de Iniciação ao 

Basquetebol Infantil na Escola. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 9º) Emenda 

Modificativa e Supressiva de nº. 001/2012 ao Projeto de Lei nº 108/2011.- Altera a redação 

do Art. 1º e § 1º, e suprime-se o § 2º do Projeto de Lei nº 108/2011, que veda a nomeação de 

parentes para cargos em comissão e funções de confiança, no âmbito de qualquer dos Poderes 

do Município, nos casos em que especifica, e dá outras providências. Autoria: Sônia de 

Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 10º) Emenda Modificativa de nº. 002/2012 ao Projeto de Lei nº 108/2011.- 

Altera a redação do § 2º do Art. 1º do Projeto de Lei nº 108/2011, que veda a nomeação de 

parentes para cargos em comissão e funções de confiança, no âmbito de qualquer dos Poderes 

do Município, nos casos em que especifica, e dá outras providências. Autoria: Décio Da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 

Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 11º) PARECER 

nº. 137/2012.- Ao Projeto de Lei nº 106/2012.- 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 106/2012, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício que "Institui o sistema 

de auxílio para tratamento fora do domicílio (TFD) o Município de Itapira e dá outras 

providências", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 

DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) PARECER nº. 138/2012.- Ao Projeto 

de Lei nº 107/2012.- 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 107/2012, de autoria do 

nobre Vereador Manoel de Alvário Marques Filho, que "Estabelece requisitos para o 

exercício dos cargos de Secretário Municipal, Subprefeito, Diretores e Presidente das 

Entidades da Administração Indireta", 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. DESPACHO: À ORDEM 

DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) PARECER nº. 139/2012.- Ao 

Projeto de Lei nº 108/2012.- 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 

108/2012, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício que "Dispõe sobre o Programa de 

Regularização de Crédito Fiscal no Município e Itapira e dá outras providências", são de 

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

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

este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa 



aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 

fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 

14º) PARECER nº. 140/2012.- Ao Projeto de Lei nº 109/2012.- 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 109/2012, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício que 

"Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 130.000,00.", são de parecer 

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

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

o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 

unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 

discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A 

seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de 

Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 

Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 

requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 15º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00365/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00366/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sra. Júlia Arantes Gaioto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

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

Voto de Pesar nº. 00367/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Alves Neto. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00368/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis 

Bazani Filho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00369/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Edésio Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00370/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Melquides Pança. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00371/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Idalina Polentini Almeida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

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

nº. 00372/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Nides Fernandes Marques. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 23 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. 23º) Requerimento nº. 00295/2012.- Requer, nos termos e prazos 

estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo 

único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre quais loteamentos 

dentro do projeto do Governo Cidade Legal já foram regularizados ou se existe protocolo da 

Municipalidade neste sentido. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00297/2012.- Voto de 

Congratulação com a Sra. Tereza Zancheta Lazari, pelo transcurso de seu aniversário de 

nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 

00298/2012.- Voto de Congratulação com a Sra. Maria Gatei, pelo transcurso de seu 

aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento 

nº. 00299/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 

informações do Sr. Prefeito, sobre os motivos pelos quais a Secretaria Municipal de Saúde 

não está mais concedendo o transporte para os pacientes em tratamento de saúde em outros 

Municípios. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio 

Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00300/2012.- Congratulação 

com o Presidente Acácio Gomes, diretores e associados do Clube da Saudade, pelo evento e 

baile realizado em comemoração aos 43 anos de fundação do clube. Autoria. Carlos Alberto 

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

aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) 

Requerimento nº. 00301/2012.- Voto de congratulação com o casal, Miriam Ramonda 

Cavenaghi e Hortêncio Cavenaghi, pela comemoração de 62 anos de casamento, que ocorrerá 

na data de 24 de outubro de 2012. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 

00302/2012.- Voto de Congratulação com o Padre Claudinei Ricardo Rosa pelos seus 

relevantes serviços prestados como Pároco da Igreja Santa Rita de Cássio e às comunidades 

Santa Efigênia, Cristo Rei, São José de Barão Ataliba Nogueira e Santana de Eleutério. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 30º) Requerimento nº. 00303/2012.- Voto de Congratulação com o Presidente da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, Dr. José Antônio Barros Munhoz, que completará seu 

sexagésimo oitavo aniversário de nascimento no próximo dia 26 de outubro. Autoria. Carlos 

Alberto Sartori. 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 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00492/2012.- Sugere reforma no piso do 

canteiro utilizado como ponto de ônibus na rua Comendador João Cintra. Autoria. Carlos 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

32º) Indicação nº. 00493/2012.- Sugere retirada de entulho e lixo a céu aberto localizado na 



estrada vicinal Luis Cavenaghi, próximo a entrada do Condomínio Bica D'água. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

33º) Indicação nº. 00494/2012.- Sugere providências junto à CPFL objetivando o 

funcionamento do sistema de iluminação pública no trevo de acesso ao bairro de Eleutério, na 

Avenida Nelson Orcini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00495/2012.- Sugere aplicação de 

lombadas em vários pontos, principalmente cruzamentos e entradas de condomínios da 

estrada vicinal Orlando Andrade, no bairro dos Pires. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

35º) Indicação nº. 00496/2012.- Sugere aquisição e instalação de aparelho 

INTENSIFICADOR DE IMAGEM para uso exclusivo do Centro Cirúrgico do Hospital 

Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio 

Pavinato manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 

DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00497/2012.- Sugere que todas as 

linhas de ônibus passem pelo Hospital Municipal para atender a demanda de pacientes, uma 

vez que o local agora também abriga o CAIS. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00498/2012.- 

Sugere construção de uma lombada na Rua Espanha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

38º) Indicação nº. 00499/2012.- Sugere ao setor competente a construção de uma lombada na 

Avenida Paulo Afonso Pereira Ulbrichit, assim como tome providências objetivando a 

construção de calçadas ao longo da via. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 

o vereador Manoel de Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente 

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

23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 

00500/2012.- Sugere execução de obras de reurbanização e recuperação da encosta do 

Penhão, assim como na cascata encontrada no local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, 

pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente 

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

23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 

00501/2012.- Sugere execução de limpeza em uma viela existente atrás da rua Milico. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Flávio Anísio Pavinato 

manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 

HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00502/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito 

determinar ao departamento de trânsito que demarque uma vaga em frente a sede da escola de 

idiomas Jet Incorporated, com sinalização de solo e placas, reservada ao embarque e 

desembarque de alunos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 

Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00503/2012.- Sugere 

contatos junto a Telefônica, objetivando instalação de telefone público nos loteamentos 

Chácaras Bié I, II e III. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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: 43º) Ofício SNJ nº 675/2012. Ref. Requerimento nº 

259/2012.- Através do requerimento retro, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu 

informações concernentes a as invasões nas escolas, creches e estabelecimentos de saúde 

pertencentes à Municipalidade. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 44º) Lusitano 

Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda: Manifestação de imenso 

agradecimento à aprovação por unanimidade do Projeto de Lei Complementar nº 15/2012 e 

Emenda Modificativa nº 01/2012 que autoriza a cessão de uso de imóvel à Rua Domingos 

Pegorari, 506, no Parque Juvenal Leite. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 45º) 

Scapex: Resposta em atenção a lei votada pela Câmara Municipal de Itapira, onde suspende a 

cessão do imóvel cedido a Scapex Distribuidora de Auto Peças Ltda. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho - Presidente. 46º) Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 

Deputado Rui Facão: Requerimento em epígrafe nº 2135, de 03/10/2012, de autoria da 

Deputada Maria Lúcia Amary. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 

23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 47º) Telefônica: 

Manifestação de congratulação devido ao transtorno do aniversário da cidade de Itapira que 

ocorrerá no dia 24 de Outubro do corrente mês. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 

48º) Coral Cidade de Itapira: Convite para a realização do XXI Encontro de Corais no dia 

27 de outubro de 2012, às 20:00 horas, no auditório da E.E. Elvira Santos de Oliveira (ESO). 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 49º) Igreja Presbiteriana Central de 

Itapira: Convite para as comemorações pelo Dia da Reforma Protestante conforme Lei 

Municipal 0110 aprovada em 10/08/2010. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 50º) 

Ministério da Saúde Nº Ref. 001569/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de 

R$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 51º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001433/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 

09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.800,00. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 

Presidente. 52º) Ministério da Saúde Nº Ref. 005975/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

56.615,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 



2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 53º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

012356/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 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no 

valor de R$ 71.300,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 54º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 000198/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 ÀS 

URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 

40.000,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 

Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 10 minutos a fim de organizar a pauta da 

Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA 

= A seguir, o Sr. Vice-Presidente em Exercício, Décio da Rocha Carvalho, informa que 

assumirá os trabalhos da presente sessão devido a ausência do Presidente, Sr. Manoel de 

Alvário Marques Filho. Isto feito, o Sr. Vice- Presidente em Exercício solicita para que o 

primeiro secretário faça a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia. 1º) Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 00123/2010 e Emenda Modificativa nº 01/2011.- Dispõe 

sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de aquecimento solar de água por meio do 

aproveitamento da energia solar nas edificações de uso residencial e não-residencial. Autoria: 

Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 123/2010. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. Aprovada por 

unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 

por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 

imediatamente à segunda votação. O senhor Vice-Presidente em Exercício acatando o 

requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 

Lei nº 123/2010. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. 

Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI 

123/2010 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 

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

primeira discussão o Projeto de Lei nº 0075/2012 e Emenda Aditiva Modificativa nº 

01/2012.- Derroga parcialmente a Lei nº 4.876, de 04 de abril de 2012, que fixa o subsidio dos 

agentes públicos investidos nos respectivos cargos do Município de Itapira, para o quadriênio 

2013/2016. Autoria: Iniciativa Popular. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA 

DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores 

membros da Mesa, funcionários desta Casa, imprensa escrita e falada, público presente. 

Venho a esta tribuna para explicar para os senhores presentes o que aconteceu, embora a 

maioria tenha acompanhado muito de perto esse projeto. Então, vamos começar a pontuar as 

coisas. Esse projeto é de iniciativa popular onde vem derrogando o aumento que os 

vereadores se concederam para o próximo mandato. Quando a discussão começou o que 

aconteceu? Todos os dez vereadores se sentaram para discutir o referido aumento. Somente 

não se faz presente na data de hoje o vereador Mauro Moreno. Todos os dez vereadores 



concordaram porque essa é uma prática. Também decidimos há muito tempo que o vereador 

não teria telefone celular e assessoria. Ocorreu o movimento, sentamos, conversamos e não 

chegamos a nenhuma conclusão, ou seja, houve um impasse onde propusemos a elaboração 

de uma emenda de aumento menor no referido projeto. Desse modo, a população resolveu 

entrar com outro projeto de lei no sentido de derrogar o projeto. Conversei muito com o 

pessoal do movimento e todos sabem que desde o inicio fui favorável como os outros 

vereadores. Cabe ressaltar que coloquei a situação de que isso seria uma previsão legal. Todos 

já sabiam que não seria candidata a absolutamente nada. É uma previsão legal estabelecer o 

salário do vereador de um mandato para outro. O Dr. Rafael se faz presente e gostaria de dizer 

que ele próprio terá que passar pela mesma situação depois de 4 anos. É uma situação que não 

podem deixar para a próxima legislatura resolver. Desde o início disse que era favorável em 

relação ao aumento. Todos sabem disso. Uma coisa que sempre fiz em minha vida é 

posicionar-me diante das situações. Acredito que o vereador Carlos Sartori foi convencido 

pelo movimento, o que é extremamente legítimo. Perguntamos para o vereador Carlos Sartori 

como votaria a situação e o mesmo disse que votaria juntamente com o movimento a fim de 

derrogar a lei existente. Quero que os senhores entendam que o movimento obteve seu mérito. 

Prova disso será a votação de hoje. É assim que devemos fazer. Espero que nos próximos 

quatro anos o movimento permaneça porque somente duas pessoas conseguiram se 

reelegerem, ou seja, os vereadores Carlos Sartori e Décio da Rocha Carvalho. Cabe ressaltar 

que o vereador Décio não poderá votar porque assumiu a cadeira da presidência nesta noite. 

Ora, se o vereador que conseguiu se reeleger foi convencido pelo movimento, quem somos 

nós para votar contra o movimento? Então, vamos seguir o voto do vereador Carlos Sartori, 

ou seja, não haverá aumento salarial para os futuros. Uma coisa causa-me espécie e gostaria 

de explicar o motivo. Peço aos demais vereadores para que votem a favor do projeto de lei de 

iniciativa popular onde derroga o aumento dos salários dos vereadores. Quando o prefeito 

Toninho Bellini assumiu a Prefeitura Municipal a estrutura administrativa foi alterada, ou 

seja, ele criou a estrutura administrativa e equiparou o salário dos secretários aos dos 

vereadores para que não houvesse nenhuma debandada da Câmara ou do secretariado. A 

emenda que foi elaborada no projeto de iniciativa popular é exatamente no mesmo sentido 

porque com o passar dos anos os salários dos secretários ficarão maiores em comparação aos 

dos vereadores. Portanto, foi perdido aquele objeto que deveria acompanhar o salário do 

vereador. A emenda que foi elaborada no projeto de iniciativa popular nada mais é do que 

também manter o salário dos secretários no mesmo patamar de R$ 4.950,00, caso não me 

falhe a memória. O que me causa espécie é que o vereador Carlos Sartori disse que votaria 

contra o aumento dos vereadores e a favor do aumento dos secretários. Tem alguma coisa 

conflitando nesse compasso. Como você pode ser contra o aumento salarial dos vereadores e 

ao mesmo tempo favorável ao aumento salarial do secretariado? Cabe ressaltar que é um 

aumento maior do que a inflação do período. Embora os senhores não tenham concordado, 

acredito que mostramos que o reajuste salarial dos vereadores tenha ficado muito próximo da 

inflação do período. Então, é uma situação que não entendo. Portanto, por coerência peço que 

o projeto de iniciativa popular seja aprovado por unanimidade, assim como a emenda que não 

aumenta o salário dos secretários. Não existe a possibilidade de o projeto ser aprovado pela 

metade. A decisão deve ser dos dez vereadores como foi originalmente. Não podemos 

esquecer o passado. Somente devemos olhar para o futuro aprendendo com o que ocorreu no 

passado. Muitos vereadores vieram até minha pessoa a fim de questionar-me se não estariam 

descumprindo a palavra. Estou muito tranquila para falar porque a decisão deve partir dos dez 

vereadores para aumentar ou não o salário dos futuros vereadores. O movimento sairá 

vitorioso. Acredito que é uma situação muito importante. Esse movimento não deve ser 



esgotar nessa votação. Não dá para acreditar que pode ocorrer aumento para os secretários e 

para os vereadores não. Seria a mesma coisa que banalizar o vereador. Não posso aceitar uma 

situação dessas, pois fiquei nesta Casa durante três mandatos. O vereador é aquele que pode 

votar favorável pela construção de uma escola ou de um presídio na cidade. O vereador não é 

aquele que faz tudo que o prefeito quer. Esse poder é independente. Então, não posso aceitar 

que o vereador seja colocado como uma subcategoria e o secretário seja um ser superior. O 

que não podemos ver é que a vontade popular, responsável pela eleição dos dez vereadores, se 

perca. Se o salário do secretário for melhor, acredito que muitos desta Casa poderão ser 

convidados pela administração para assumirem o referido cargo. Desse modo, a população 

perderá novamente, pois não verá seu vereador nesta Casa de Leis para representá-la. O 

vereador poderá querer ir para a administração por conta de um salário melhor. Portanto, 

devemos votar de acordo com o projeto original. Secretário e vereador deve possuir salário 

idêntico. Causará muito espanto o vereador considerar que seus pares da próxima legislatura é 

uma subcategoria. Caso isso ocorra, Carlinhos, acredito que você será convidado para ser 

secretário. Automaticamente você estará legislando em causa própria. Não tem cabimento e 

lógica, Carlinhos, os senhores vereadores votarem contra o aumento salarial dos vereadores e 

favorável ao aumento salarial do secretariado. Quero ver onde está a lógica dessa situação. 

Acredito que a lógica somente estará naquilo que irá beneficiar futuramente. Portanto, 

senhores, vim a esta tribuna para esclarecer essa situação. Falo de forma tranquila porque 

ninguém é dono da razão. Estamos nesta Casa para debater ideais. Espero que o espaço 

democrático desta Casa de Leis permaneça e não seja como a doze anos atrás. Espero que não 

seja pelo fato da mudança da administração que essa truculência volte. O espaço garantido na 

democracia foi alcançado através da conquista. Acredito que devemos manter essa situação a 

todo custo. Portanto, senhores, venho a esta tribuna para pedir que os senhores vereadores 

votem com coerência. Já que decidimos votar pela aprovação do projeto de iniciativa popular, 

acredito que as emendas também devem ser aprovadas. Peço ao Ferrarini, Cleber, Flávio, 

Toninho Orcini, Mino, kará e ao próprio Carlinhos Sartori. Acredito, Carlinhos, que você 

começará muito mal nesta Casa com seus pares caso a emenda não seja aprovada. Portanto, o 

projeto será aprovado por unanimidade. Espero que a emenda também seja aprovada por 

unanimidade. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO: “Gostaria de cumprimentar a todos que se fazem 

presentes, os senhores vereadores, os funcionários, assim como também a imprensa e os 

internautas. Boa noite a todos. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para primeiramente 

lamentar a ausência do presidente desta Casa. Em relação ao que a vereadora Sônia disse no 

sentido da truculência, gostaria de dizer que estamos passando pela mesma situação nos dias 

atuais. Não sei se a senhora está notando isso. Puxadas de tapete, por exemplo, assim como 

jogadas políticas, em minha opinião, é truculência. Isso é a mesma coisa que querer mostrar a 

falta de ética profissional de um vereador. Acredito que o vereador está nesta Casa para 

legislar. Acredito que hoje faltou ética vinda do presidente desta Casa através de sua ausência 

na direção dos trabalhos de hoje... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Somente gostaria de dizer, vereador, que não vou 

poder concordar com sua pessoa, pois estava na sala quando o presidente desta Casa recebeu 

uma ligação de ordem pessoal. Vi a ligação e o mesmo precisou ausentar-se. Então, não 

houve puxada de tapete... Continuando o orador: Fiquei sabendo antes. Como acontece uma 

situação dessas? Fiquei sabendo antes que ele deixaria a presidência. Antes dessa ligação já 

comentaram essa situação dentro do plenário. Acredito que a senhora está equivocada, mas 

tudo bem. A senhora disse que vamos aumentar o salário dos secretários. Ninguém está 

aumentando e sim reduzindo o salário de R$ 5.799,15 para R$ 4.953,00. Em minha opinião, 



essa é uma situação ilegal. Os secretários ficaram durante oito anos e somente agora o salário 

deve ser reduzido? Não existem validade e respeito para com o trabalhador e o funcionário 

público. Isso é falta de respeito do vereador para com o funcionário. A senhora disse que 

aumentaria. Ninguém está querendo aumento e sim deixar o valor que era, ou seja, de R$ 

5.799,15. A comissão de finanças e orçamento está reduzindo o salário dos secretários. Está 

reduzindo vereadora. A senhora leu? A senhora têm em mãos os valores? Está reduzindo de 

R$ 5.799,15 para R$ 4.953,00. Isso é antiético por parte de quem fez essa emenda. Acredito 

que foi a comissão de finanças e orçamento. Acredito que não estão entendendo muito de 

finanças, nobre vereadora. O subsídio do vice-prefeito está sendo reduzido de R$ 7.040,00 

para R$ 4.000,00. Isso é falta de respeito e educação para com todo o Executivo e Legislativo. 

Vejo que Itapira somente tem a perder. Muitas pessoas dizem que amanhã será comemorado o 

aniversário da cidade. O que será comemorado se não existe dinheiro para levar vários 

pacientes aos hospitais da região? É uma situação que falaram muito e fizeram muito pouco. 

Não tenho nenhuma vergonha em dizer que me desliguei do grupo. Graças a Deus. Para mim 

foi muito bom. Atualmente sinto-me muito bem, tranquilo e sereno em poder dizer que isso 

que vocês estão fazendo é uma covardia. Isso é mostrar uma baixaria total para com a 

administração do Executivo. Acredito que o Executivo merece respeito. Reduzir o salário 

como vocês estão reduzindo é incoerente. Quanto ao salário de vereador, acredito que não 

tenho nada a declarar porque o salário do vereador já ficou definido por vocês próprios. Vocês 

votaram o aumento salarial dos vereadores e atualmente estão regredindo. Não fiz parte da 

votação. Então, não vou fazer parte do comentário, mas essa covardia em relação ao subsídio 

dos secretários é uma covardia. É mostrar que vocês estão fazendo tudo da forma que querem, 

ou seja, criando concurso de última hora. Todos estão sabendo e vendo essas coisas absurdas. 

Cabe ressaltar que não estão repassando as verbas das entidades sem falar que estão reduzindo 

salário de quem está trabalhando para que Itapira se torne decente. Tenho participado da 

organização do desfile como presidente do conselho e constatei que não existe dinheiro para 

nada. Não existe dinheiro para comprar um lanche para quem vai desfilar nas ruas da cidade. 

Isso é um absurdo. Todos diziam que a administração estava com o caixa estourando e 

somente agora querem reduzir o salário. Enquanto estavam mamando, tudo certo, mas 

somente agora o salário deve ser reduzido. Não é vereador Zé Branco? Por que o senhor 

sentou na cadeira do presidente?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha 

Carvalho: Sempre manifestei contra o projeto. Sou o vereador que sempre disse a mesma 

coisa desde o início. Sempre mantive o que foi combinado na sala de reunião. 

Perguntaram-me o motivo pelo qual não tinha chamado o projeto. Não tinha interesse no 

projeto. Por que deveria chamar? Sou aquele que fala antes e depois sempre mantendo a 

mesma palavra. Sou um vereador que honra as calças que veste... Continuando o orador: 

Gostei de suas palavras nobre vereador. Não vou me pronunciar na questão do salário porque 

verifiquei que todos os pares são favoráveis a redução. Gostaria de deixar registrado a minha 

indignação com o desrespeito vindo da comissão de finanças e orçamento para com os 

funcionários públicos da área do secretariado. Isso é um desrespeito. Também gostaria de 

deixar registrado a minha indignação com o desrespeito vindo das comissões de orçamento 

para com o vice-prefeito. Fico triste. Voto com vocês em relação ao salário de vereador 

porque seria demagogia de minha parte votar contra uma coisa que não votei. Não posso 

concordar com a questão relacionada ao subsídio dos secretários municipais. Jamais 

concordarei. Isso é indisciplina e uma forma de mostrar que vocês vêm a esta Casa de Leis 

para somente fazer picuinha política. Fico muito triste. Vou votar contra a emenda e justificar 

a questão dos salários dos vereadores. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, companheiros da 



Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Cada dia 

que passamos nesta Casa acabamos nos surpreendendo. Como os dias estão terminando para 

mim, acredito que vou deixar registrado algumas palavras. Gostaria de esclarecer algumas 

situações. A vereadora está coberta de razão quando diz que foi elaborada uma estrutura 

quando o prefeito Toninho Bellini assumiu a Prefeitura desta cidade. Essa situação foi 

elaborada e levada dentro dos parâmetros. Na época a Prefeitura Municipal tinha R$ 

27.000.000,00 em dívidas deixadas pelo Sr. Barros Munhoz. Não seria ofensa ou desfeita 

direcionada ao vereador Flávio Pavinato quando o mesmo diz que estaria orgulhoso em mudar 

de grupo, mas cabe ressaltar que conosco ele obteve 2.900 votos e com o atual grupo somente 

obteve 200 votos. Então, acredito que aquele que pula de galho em galho não tem direito de 

responder ou criticar a administração do prefeito. Gostaria de dizer ao grupo manifestante que 

se faz presente que espero que todos saibam muito bem os seus caminhos a partir de hoje. 

Disse anteriormente que não voltaria atrás. Vou deixar bem claro para a população de Itapira 

que nos oito anos em que estive presente nesta Casa de Leis somente obtive uma falta devido 

a problemas de saúde. Disse ao Dr. Rafael que esta Casa é cheia de surpresas. Sempre tive 

palavra. A minha palavra é somente uma. Com certeza, caso fosse reeleito, estaria votando 

contra o aumento. Como fui derrotado nas urnas, acredito que não tenho direito a nada, pois a 

população não me quis mais nesta Casa. O grupo de vocês possui mérito como a vereadora 

disse, mas para lavar a minha alma gostaria de dizer que no dia em que sai fora desta Casa 

com o meu direito democrático de falar sobre a questão do aumento, automaticamente 

cuspiram na minha cara, chutaram meu no carro, humilharam a minha filha e acabaram 

falando de minha família. Cabe ressaltar que nenhum de vocês acabou tomando atitude. Sei 

quem são as duas pessoas que cuspiram em minha cara. Não levei à frente esse assunto 

porque não queria baixaria. Então, saibam que a vereadora está coberta de razão. Vamos votar 

sobre a questão do aumento salarial dos vereadores porque a população acabou mostrando 

essa situação. Muitos dizem que foi uma vitória massacrante, mas cabe ressaltar que o 

prefeito Toninho Bellini ganhou no passado com cerca de 27 mil votos. Deve-se levar em 

consideração que não houve cerca de 16 mil pessoas que acabaram não votando. Então, essa 

história de humilhação não existe. Quero dizer a vocês que muitos saíram nas ruas com minha 

foto alegando que seria favorável ao aumento. Expliquei muito bem essa situação. O vereador 

deve ganhar porque é aquele que dedica seus dias em benefício da população. Não possuímos 

celular pago e assessor. Vocês não devem se esquecer de que acabamos reduzindo o período 

do recesso e o não pagamento das sessões extraordinárias dos vereadores. Essa situação o 

vereador Flávio não diz. Esqueceram o que esse Legislativo fez em benefício da população. 

Vamos votar na redução do salário dos vereadores. Aqueles que acreditarem que o salário dos 

secretários também deve ser reduzido, tudo bem. Espero que esse grupo manifestante também 

seja imponente a partir do dia 01 de janeiro. Alguns amigos me falaram o que vocês falaram 

sobre a minha pessoa dentro de estabelecimentos comerciais. Acredito que a população 

acreditou em vocês, pois obtive 514 votos. Infelizmente faltaram 43 votos para ser reeleito. 

Aqueles que quiserem aumento salarial devem solicitar essa situação a partir do dia 01 de 

janeiro. Desse modo, quero ver se a iniciativa popular terá credibilidade. O meu voto tanto faz 

ou tanto fez porque realmente nunca mudei a minha palavra. Lamento que vocês não saibam 

que a situação da redução salarial dos vereadores foi somente para se fazer politicagem. Desse 

modo, a pessoa obtém muitos votos, mas aposto que o primeiro aperto de goela a pessoa não 

aguenta. Pessoas que mudaram de lado político acabaram obtendo poucos votos. A população 

não quer saber mais desse tipo de atitude. Defendi meu irmão com unhas e dentes. Lamento 

que a nossa derrota tenha sido do modo que foi. Espero que a população não chore 

futuramente. O Paganini não precisa fazer mais. Quero ver ele fazer igual a nossa 



administração. Estão dizendo que não existe carro para levar os pacientes. Isso é conversa 

fiada. Acredito que deixei bem claro a minha posição. Realmente vocês devem continuar com 

essa manifestação. É louvável o que a vereadora disse em relação ao subsídio do secretariado. 

Acredito que a porta desta Casa estará aberta para que vários vereadores eleitos possam 

assumir a vaga do secretariado municipal. Fica a critério de vocês. Agradeço a população 

pelos votos que obtive nessa eleição. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhores vereadores, público presente, 

imprensa escrita, boa noite. Estive examinando o projeto, conversando com a população e 

cheguei à conclusão de que seríamos contra o aumento salarial. Atendemos o clamor popular 

e tomamos uma posição. Acredito que devemos manter a nossa palavra até o fim. Não 

devemos falar uma coisa antes das eleições e outra após as eleições. Devemos possuir palavra 

e manter aquilo que foi dito. Devemos respeitar os eleitores. Essa seria a minha proposta. 

Então, vou manter a minha palavra. Quanto ao que a vereadora disse em relação aos 

secretários, gostaria de dizer que não tenho nenhuma pretensão em ser secretário municipal. 

Não vou porque quero ser vereador. Fui eleito para o cargo de vereador. Então, será nesta 

Casa de Leis que permanecerei. Gostaria de agradecer a toda população pela confiança. Vou 

representar o povo e a nossa cidade nesta Casa de Leis. Ninguém está votando para que haja 

aumento salarial dos secretários. Estamos votando para a permanência do valor que já está 

estabelecido. Por que vamos abaixar o salário dos secretários? Então, acredito que não existe 

a necessidade de reduzir o salário dos secretários. As pessoas que estão na administração são 

competentes em receber esse salário. Por que os futuros secretários não são dignos de também 

receberem esse salário? Com certeza farão um bom trabalho em prol da cidade. Acredito que 

não devemos desbancar as pessoas por razões não concretas. Estamos somente querendo que 

o salário permaneça no mesmo valor. Como na administração atual é concebido esses valores, 

gostaria de saber o motivo pelo qual na próxima legislatura deve ser abaixo. A administração 

deve possuir pessoas que realmente estão comprometidas em exercer o melhor possível. Não 

devemos pensar que os futuros secretários devem ser menos remunerados. Não quero 

aumento salarial e sim a permanência dos atuais valores. É somente isso. Não somos os 

responsáveis pelos valores e sim a atual administração... Aparte concedido ao Vereador Sr. 

Antonio Orcini: Quando nos reunimos ficou combinado a elaboração da referida emenda. 

Inclusive a matéria possui a sua assinatura. Acredito que as coisas devem ser bem 

esclarecidas. Todos os vereadores assinaram... Continuando o orador: Não assinei a matéria. 

Não concordei com essa situação. Não consta a minha assinatura na matéria. Acredito que 

devemos rever essa situação. A matéria somente possui sete assinaturas, nobre vereador. 

Então, devemos constatar o melhor. Cabe ressaltar que no projeto popular não constava 

absolutamente nada em relação ao subsídio dos secretários municipais. Estamos somente 

mantendo o subsídio dos vereadores. A questão da redução salarial é uma forma de dificultar 

a futura administração. Peço aos senhores que votem contra a emenda que reduz o salário do 

secretariado municipal. O projeto popular é somente no sentido do subsídio dos senhores 

vereadores. Essa seria a solicitação principal. Agradeço a atenção de todos. Boa noite a 

todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 

Vice-Presidente em Exercício coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 75/2012. 

Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente em 

Exercício coloca em primeira votação a Emenda Aditiva Modificativa nº 01/2012. Aprovada 

menos 3 votos dos Vereadores Senhores Carlos Alberto Sartori, Flávio Anísio Pavinato e 

Rodnei Semolini. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00108/2012.- 



Dispõe sobre o Programa de Regularização de Crédito Fiscal no Município e Itapira e dá 

outras providências. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo nenhum 

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

votação o Projeto de Lei nº 108/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00109/2012.- Autoriza a abertura de 

crédito suplementar no valor de R$ 130.000,00. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em 

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

Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação o Projeto de Lei nº 109/2012. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da 

Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 

00299/2012.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, 

informações do Sr. Prefeito, sobre os motivos pelos quais a Secretaria Municipal de Saúde 

não está mais concedendo o transporte para os pacientes em tratamento de saúde em outros 

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

VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 6º) Em única 

discussão o Requerimento nº 00303/2012.- Voto de Congratulação com o Presidente da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, Dr. José Antônio Barros Munhoz, que completará seu 

sexagésimo oitavo aniversário de nascimento no próximo dia 26 de outubro. Autoria: Carlos 

Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 

CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 7º) Em única discussão a 

Indicação nº 00495/2012.- Sugere aplicação de lombadas em vários pontos, principalmente 

cruzamentos e entradas de condomínios da estrada vicinal Orlando Andrade, no bairro dos 

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

LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) 

Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 8º) Em única discussão a 

Indicação nº 00496/2012.- Sugere aquisição e instalação de aparelho INTENSIFICADOR 

DE IMAGEM para uso exclusivo do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal. Autoria: Carlos 

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

Vice-Presidente em Exercício coloca em única votação a Indicação nº. 496/2012. Aprovada 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da Rocha carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00498/2012.- Sugere construção de uma 

lombada na Rua Espanha. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 

Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 10º) Em única 

discussão a Indicação nº 00499/2012.- Sugere ao setor competente a construção de uma 

lombada na Avenida Paulo Afonso Pereira Ulbrichit, assim como tome providências 

objetivando a construção de calçadas ao longo da via. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - 

Vice-Presidente em Exercício. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00500/2012.- Sugere 

execução de obras de reurbanização e recuperação da encosta do Penhão, assim como na 



cascata encontrada no local. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 

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

Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 2012. a) Décio da Rocha Carvalho - Vice-Presidente em 

Exercício. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00501/2012.- Sugere execução de limpeza 

em uma viela existente atrás da rua Milico. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente em Exercício coloca 

em única votação a Indicação nº. 501/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro de 

2012. a) Décio da Rocha carvalho - Vice-Presidente em Exercício. 13º) Em única discussão a 

Indicação nº 00502/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento de trânsito que 

demarque uma vaga em frente a sede da escola de idiomas Jet Incorporated, com sinalização 

de solo e placas, reservada ao embarque e desembarque de alunos. Autoria: Carlos Alberto 

Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 

SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Outubro 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. 


