
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 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. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: “Senhor presidente, 
nobres colegas, público presente, boa noite. Faz tempo que não faço uso da palavra, mas hoje 

fiz questão devido a matéria publicada no final de semana pelo jornal Gazeta em relação a 

questão de minha ausência na terça-feira passada. Cabe ressaltar que obtive um problema 

particular e estive presente em parte da sessão passada. Somente gostaria de deixar registrado 
nesta Casa que devemos discutir com pessoas que realmente entendem. A burrice é tanta no 

jornal que a pessoa não sabe que o presidente não vota. Não votaria mesmo que estivesse 

presente. Deixei muito claro essa situação. Também gostaria de lembrar alguns detalhes. Há 

oito anos, quando implantamos essa estrutura administrativa a fim de organizar a cidade, o 
grupo do deputado Barros Munhoz acabou vindo até os jornais e ao Tribunal de Contas 

alegando que naquela época estaríamos inflacionando a Prefeitura Municipal e criando cerca 

de 200 cargos desnecessários. Inclusive, ontem tive acesso a cópia da ata. Muitas críticas 

vieram de todos os lados, inclusive do atual grupo em relação a alteração dos salários dos 
secretários e tudo mais. Na realidade, caso levássemos ao pé da letra em relação ao que 

fizeram há oito anos, acredito que teríamos que extinguir todos os cargos e deixar para que o 

futuro governo envie a esta Casa, a partir de 01 de janeiro, uma estrutura que o grupo 

necessite. Acredito que eles não teriam coragem porque não gostam de se indispor 
politicamente. Então, eles estão tentando fazer críticas em relação a um trabalho da Casa 

quando na realidade deveriam solicitar extinção dos cargos comissionados. Desse modo, 

automaticamente todos sairiam a fim de que o próximo grupo crie a estrutura administrativa 

adequada. Foi desse modo que o governo Bellini iniciou os trabalhos na Prefeitura Municipal. 
Antes de entrarmos a partir de 2005 o prefeito extinguiu vários cargos, incorporou outros e 

acabou demitindo o pessoal. Quando o pessoal do governo Bellini assumiu, acredito que a 

maioria dos secretários assumiram como diretores ou chefes. Após trinta dias acabamos 

elaborando uma estrutura administrativa adequada e enviamos a esta Casa de Leis. Aprovado 
o projeto, as pessoas foram exoneradas de seus cargos para assumirem a vaga do secretariado. 

Acredito que o tempo é o senhor da razão. É cômico ver um jornal dar sustentação, por 

dinheiro, ao grupo do Barros Munhoz e tentar denegrir a imagem do pessoal que está 

trabalhando atualmente. Quem criou esta estrutura administrativa foi o governo Bellini. Cabe 
ressaltar que no passado não existia cargo de secretário. Somente havia um cargo de secretário 

da Educação e outro da Defesa Social. Inclusive, o salário desses dois secretários era 

diferente. Foi nesse governo que foi criada a presidência do SAAE, além de todas as 

secretarias. Caso tivessem a hombridade de fazer aquilo que deve ser feito, acredito que 
deveriam esperar chegar o dia 02 de janeiro e convocar uma sessão extraordinária a fim de 

aprovar uma nova estrutura administrativa. Como ganharam as eleições com mérito, acredito 

que devem elaborar a estrutura adequada a fim de administrar a cidade. Não devem alegar 

futuramente que a atual Câmara atrapalhou o procedimento. Não estamos atrapalhando em 
nada, pois simplesmente poderíamos extinguir todos os cargos atuais. Não fizemos essa 



situação justamente para não complicar a vida de quem vai assumir. Caso quiserem alterar o 

salário do secretariado, acredito que devem enviar um projeto a esta Casa. Devem possuir 

coragem em fazer e não reclamar. O jornal disse muita besteira. Inclusive, o jornal sempre 
defendeu ao contrário, ou seja, dizia que o secretariado ganhava muito. Sempre ouvimos que 

o secretariado ganhava demais. Atualmente estão dizendo que o secretariado ganha pouco. O 

próprio deputado foi até a rádio e disse que caso o chefe sentasse, o funcionário acabava 

deitando. São palavras ditas pelo deputado na rádio. O que ele estava insinuando em relação 
aos funcionários? Devem elaborar uma estrutura administrativa que entendam que seja 

melhor. Não sei quem ganhou as eleições. Não sei se é o Paganini ou o deputado que vai 

administrar a cidade, pois quem mais fala na rádio e está definindo o secretariado é o 

deputado. Devem possuir hombridade de elaborarem e enviarem um projeto a esta Casa 
solicitando a mudança. É fácil viver com o que estamos deixando. Não pegamos nada 

organizado no passado. Estruturamos a Prefeitura Municipal, além dos cargos comissionados. 

Outro erro que se comete é dizer demitirão todas as pessoas que estão em cargos 

comissionados. Cabe ressaltar que não sabem que 50% dos cargos comissionados da 
Prefeitura atual foram criados a fim de aumentar o salário dos funcionários concursados. Era a 

única forma de melhorar a vida deles. Os cargos em comissão foram criados para poder 

bancar aquilo que o funcionário estatutário merece. Não tinha outra forma, pois não havia 

plano de carreira. Estão falando muita besteira e o pessoal está entrando na onda dessa 
situação. Aconteça o que acontecer, acredito que nada impede convocarem no dia 02 uma 

extraordinária. São nove vereadores integrantes do futuro grupo. Caso ocorra tudo correto ou 

errado, acredito que será mérito deles. Então, essa situação não deve ser discutida. Não basta 

somente ir até os jornais e falar mal. Não adianta querer arrumar desculpa. A nova 
administração somente se iniciará no dia 01 de janeiro. A partir desta data, acredito que basta 

enviar um projeto a esta Casa a fim de concretizar qualquer alteração na estrutura 

administrativa. Esse governo possui uma forma de administrar e o futuro governo possui 

outra. O jornal está falando muita besteira. Somente fiz questão de falar sobre esse assunto 
porque a presidência desta Casa não vota. Foi publicado no jornal que o projeto relacionado 

ao nepotismo é de minha autoria. O projeto é de autoria do vereador Mauro. Quem entrou 

com processo em relação ao nepotismo nesta administração? Estão preocupados porque 

deveriam mandar todos votarem a favor. Se ele era contra, por que atualmente é favorável? 
Assino todos os projetos de minha autoria e não mando nada escondido. Somente gostaria que 

o jornal publicasse a verdade. Podem falar mal do Manoel Marques. Não tem problema 

nenhum. Aliás, acredito que não possuem outro assunto. Podem bater no Manoel Marques, 

mas acredito que devem dizer a verdade. O problema é que existem muitas pessoas para 
entrarem e pouco cargo disponível. Essa situação passou a ser preocupante. Perderam em São 

Paulo, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. O cabide vai para onde? Vão vir para Itapira e Lindoia. 

Devemos somente aguardar o dia 02 de janeiro. Cabe ressaltar que no mês de março a 

presidência da Assembleia será renovada. Cairão pela metade os cargos em comissões da 
presidência da Assembleia. É mais um pouco de cabide que virá para Itapira. As pessoas não 

pensam e não acompanham a política. Devem falar a verdade. Caso prestarem esse papel por 

dinheiro, gostaria de dizer que não é meu caso. Obrigado e boa noite.” 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 LUIS HENRIQUE FERRARINI, para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 36ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 23 de Outubro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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) Projeto de 

Lei nº. 00111/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro 

de 2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo 

mais Projetos Lei passamos aos Pareceres. 3º) PARECER nº. 141/2012.- Ao Projeto de Lei 

Complementar nº 16/2012.- As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e 

Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que 

foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2012, de autoria do Vice-

Prefeito em Exercício, "Aplica redutor para cálculo de IPTU para casos que especifica", após 
minudentes e acurados estudos sobre a matéria, decidiram por exarar parecer favorável, eis 

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

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

parecer. 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 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 4º) 

PARECER nº. 142/2012.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2012.- As Comissões de 
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 

Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2012, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício, "Altera o artigo 7º da 

Lei Complementar nº 4.948 de 19 de setembro de 2012 ", após minudentes e acurados estudos 
sobre a matéria, decidiram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 

ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 

todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 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 30 de 

Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 5º) PARECER nº. 

143/2012.- Ao Projeto de Lei nº 110/2012.- 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 110/2012, de autoria do Vice-Prefeito em Exercício 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", 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 30 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 144/2012.- Ao Projeto de 

Lei nº 73/2012.- 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 73/2012, de autoria do 

Sr. Prefeito Municipal que "Regulamenta os Serviços Funerários no Município de Itapira", 
após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por requer 60 



(sessenta) dias de adiamento para melhores estudos. É este o parecer. A seguir, o Sr. 

Presidente coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO 

REQUER. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00373/2012.- Voto de 

pesar pelo falecimento Sr. Ariovaldo Maniezo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

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

Voto de Pesar nº. 00374/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lourdes Mendes Ferraz 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00375/2012.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Vanderley Paula e Silva Junior. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

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

Voto de Pesar nº. 00376/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Manoelina Pereira 
Fulaneto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00377/2012.- 

Voto de pesar pelo falecimento Sr. Gumercindo Pompeu. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

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

Voto de Pesar nº. 00378/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alice Meschini Tomazi. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00379/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Maria Ines Santin. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar 

nº. 00380/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha Sabbadini Lazari. Autoria. 

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

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00381/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Jeremias Juliani Macedo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 

HENRIQUE FERRARINI: “Quero compartilhar a minha dor para com todos os familiares 

que perderam seus entes queridos, em especial aos familiares do Sr. Ariovaldo Maniezzo, ao 

qual era meu amigo. Era uma pessoa extremamente íntegra e colaborativa para com a nossa 

cidade. É uma grande perda. Então, gostaria de compartilhar a minha dor para com a família 
do Sr. Ariovaldo Maniezzo. Obrigado.” 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. 16º) Requerimento nº. 00304/2012.- Voto 
de Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de seu aniversário de 



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

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 

00305/2012.- Congratulação com o maestro Maurício Perina, dirigentes e integrantes da 

Banda Lira Itapirense, pelo brilhante Concerto Especial de Trilhas, realizado na Concha 

Acústica Paulino Santiago. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00306/2012.- Congratulação 

com o estimado casal Sra. Benedita e João Bosco, pelas comemorações de Bodas de Ouro. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 19º) Requerimento nº. 00307/2012.- 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 a forma de tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos provenientes do Serviço Municipal de Saúde. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

20º) Indicação nº. 00504/2012.- Sugere execução de vistorias e se necessários serviços de 

recuperação nas pontes existentes na zona rural e urbana do Município de Itapira, visando 
maior segurança em face do período de chuvas que se aproxima. Autoria. Mauro Antonio 

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

Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) 

Indicação nº. 00505/2012.- Sugere viabilização de um mutirão de lavagem e limpeza nos 
bueiros e córregos da cidade, visando o período de chuvas fortes e constantes. Autoria. Mauro 

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

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

22º) Indicação nº. 00506/2012.- Sugere denominar uma via pública de nossa cidade de 
Comendador Wlademir Siqueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 00507/2012.- 

Sugere instalação de toldos ou outro tipo de proteção contra chuvas nos acessos ao público da 
UBS Central e do Bairro dos Prados. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 00508/2012.- 

Sugere ao Sr. Prefeito, proceda os estudos junto à Secretaria de Cultura, objetivando a 
implantação de oficinas de teatro, dança e música aos nossos jovens e demais interessados. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 25º) Indicação nº. 00509/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito, proceda os estudos junto 
à Secretaria de Cultura, objetivando a implantação de cursos permanentes de pintura e 

desenho artístico aos nossos jovens. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00510/2012.- 
Sugere execução de operação tapa-buracos na estrada vicinal Itapira - Mogi Mirim, 

denominada de Altino Mantelato. 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 30 de 
Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 



00511/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na rua 

Paraná. 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 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00512/2012.- Sugere o melhorias e 

manutenção da estrada rural que dá acesso ao bairro dos Forões. 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 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 29º) Indicação nº. 00513/2012.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar serviços de 

limpeza ao redor do lago existente entre o bairro Figueiredo e Jardim Galego. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 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: 

30º) Ofício SNJ nº 700/2012. Ref. Requerimento nº 268/2012.- Através do requerimento 
retro, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu informações concernentes ao atendimento 

prioritário de idosos junto ao Pronto Socorro do Hospital Municipal. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário 

Marques Filho – Presidente. 31º) Ofício SNJ nº 701/2012. Ref. Requerimento nº 281/2012.- 
Através do requerimento retro, o vereador Mauro Antonio Moreno, requereu informações 

concernentes a desativação total da cadeia pública em Itapira. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 32º) Telefônica: Resposta em atenção ao Ofício nº 482 de 20 de agosto de 2012 - 
Requerimento nº 208/2012. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 

de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Ministério da 

Saúde Nº Ref. 003976/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 

cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 
referente ao PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - SB COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, 

no valor de R$ 8.920,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de 

Outubro 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Ministério da Saúde 

Nº Ref. 001676/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, 

referente ao PAGAMENTO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

BÁSICA COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 18.466,99. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000041/MS/SE/FNS.- 

Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao art. 1º da Lei nº 

9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao PAGAMENTO DE 

SAÚDE BUCAL - SB COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 8.920,00. 
DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

008623/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento 

ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, destinados ao município de Itapira, referente ao 
PAGAMENTO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA COMP 

09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 18.466,99. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 37º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação. Comunicado Nº CM220099/2012: Informações sobre a liberação de recursos 



financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 107.314,34. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. A seguir, pela ordem, o vereador Sr. Mauro Antonio Moreno solicita a retirada do 

38º) Projeto de Lei nº 108/2011.- 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. Ato contínuo, o Sr. Presidente acatando o requerimento 
verbal do nobre vereador, solicita a retirada da matéria. DESPACHO: RETIRADO PELO 

AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 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 primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0016/2012.- Aplica redutor para cálculo do IPTU para os casos que 

especifica. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 016/2012. Aprovado em primeira votação 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 Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 

segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 016/2012. Aprovado em segunda votação 

por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 

VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 
2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto 

de Lei Complementar nº 0017/2012.- Altera o artigo 7º da Lei Complementar nº 4.948, de 

19 de setembro de 2012. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
o Projeto de Lei Complementar nº 017/2012. Aprovado em primeira votação 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 Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 

nº 017/2012. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 

EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
3º) Em segunda 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 o Vereador Sr. 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, 

público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos em nome dos senhores Rafael, 

César e Tiago Fontalan. Todos sabem o meu posicionamento em relação a esse projeto. Por 

que estou me posicionando dessa forma desde o início? Todos sabem que esta Casa de Leis 
possui Regimento Interno. Esta Casa possui várias pessoas formadas. Devemos seguir o nosso 

Regimento Interno. Somente gostaria de ler um trecho do Regimento Interno a fim de que 

vocês entendam a situação. “Compete a comissão de Finanças e Orçamento, Educação, 

Cultura, Saúde e Promoção Social, além das atribuições constantes no artigo 128 de nossa Lei 
Orgânica, emitir parecer sobre assuntos de caráter financeiro em geral e especificamente 



apresentar, em conformidade com o artigo 34 da Lei Orgânica do município, dentro do 

primeiro semestre do ano de cada legislatura, o projeto fixando o subsídio do prefeito, vice-

prefeito, presidente da Câmara Municipal, vereadores e secretários municipais.” Então, 
acredito que está claro em nossa lei. Esse projeto deveria ser votado no primeiro semestre 

deste ano. Cabe ressaltar que o primeiro semestre é finalizado no dia 30 de junho. A nossa Lei 

Orgânica é clara. Votamos o projeto em relação ao reajuste no dia 03 de abril de 2012. Essa 

votação foi embasada dentro das condições da Lei Orgânica do município. Todos os senhores 
vereadores votaram o referido projeto. Então, meus amigos, tudo o que ocorreu no segundo 

semestre do ano não é válido. Não sou formado, mas acredito na justiça desta Casa, do Estado 

e de meu país. Por esse motivo estou defendendo essa situação. Tenho certeza que ninguém 

passará por cima em relação ao que já ficou concretizado no primeiro semestre do ano. A 
nossa Lei Orgânica foi elaborada com muito trabalho. Estou passando da quinta para a sexta 

legislatura. Não conto mentira nas ruas e não faço demagogia sobre as pessoas. Então, o que 

está sendo votado nesta Casa, meus senhores, é demagogia. Estou com a Lei Orgânica em 

minhas mãos. Todos os senhores possuem este livro. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz  
uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: 

“Senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores, vereadores, público presente, 

funcionários desta Casa, imprensa, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa de 

meu companheiro de partido, Sr. César. O que o Décio da Rocha Carvalho disse é a mesma 
coisa do que disse na semana passada. A questão do reajuste ter sido aprovado no primeiro 

semestre é uma imposição legal, onde os futuros vereadores eleitos também passarão pela 

mesma situação no último ano de mandato. Os futuros vereadores terão que fixar o subsídio 

dos próximos vereadores que entrarão na legislatura seguinte. É uma imposição legal. 
Acredito que a situação está longe de ser demagogia, nobre vereador, em relação a posição da 

maioria desta Casa. Acredito que as razões tomadas ficaram muito bem esclarecidas na 

semana passada quando vim a esta tribuna para defender o projeto de iniciativa popular. 

Ninguém é obrigado a concordar com o que falo nesta tribuna. Cada pessoa possui seu 
posicionamento. Nunca subi nesta tribuna, nobre vereador, para mentir. Na semana passada o 

vereador Carlos Sartori e o vereador que não está presente na sessão de hoje, Sr. Flávio 

Anísio Pavinato, mentiram. Vou mostrar para os senhores a mentira. Eles falaram na semana 

passada que não estavam aumentando o subsídio dos secretários. Quem estava presente 
lembra-se disso. Caso seja necessário, gostaria que a mídia da semana passada fosse 

disponibilizada. É verdade ou mentira? Isso está aqui, Carlinhos. Não é de meu feitio falar na 

ausência das pessoas, mas o vereador Flávio veio somente para substituir o vereador Mauro 

que se encontrava doente. Vou perguntar ao presidente desta Casa. Manoel Marques, hoje 
qual é o valor do secretariado? Atualmente é cerca de R$ 5.800,00. Gostaria de ler aos 

senhores o inciso II do artigo 1º da lei 4.876 de 04 de abril de 2012. “Artigo 1º: Nos termos do 

inciso VI, letra c, do artigo 29º, caput a, todos da Constituição Federal, com as alterações 

introduzidas... fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, vereadores e presidente da Câmara do 
município de Itapira para o quadriênio compreendido de 01 de janeiro de 2013 a 31 de 

dezembro de 2016. São fixados nas seguintes bases: Inciso III. O subsídio dos secretários 

municipais corresponderá a R$ 6.430,00.” Então, até onde sei, levando em consideração que 

nunca fui muito boa em matemática, acredito que R$ 5.800,00 é menor do que R$ 6.430,00. 
Então, houve aumento. Quando o vereador veio a esta tribuna e disse que somente gostaria de 

manter o que estaria concretizado, é mentira. Na lei consta aumento para os vereadores, 

prefeito, vice-prefeito e secretários. Conforme havia dito na semana passada, o critério que foi 

utilizado foi a estrutura administrativa que o prefeito Toninho Bellini criou quando assumiu e 
por conta daquilo que já havia explicado aos senhores, ou seja, para que não houvesse uma 



evasão ou solicitação vinda de vereadores eleitos para serem encaminhados ao secretariado 

municipal, onde, desse modo, não contemplaria a vontade da população para representá-la 

nesta Casa. Via de regra o secretário ganha mais do que o vereador. Com base nessa situação, 
o salário dos secretários e dos vereadores acabaram sendo igualados. Por esse motivo que o 

valor de R$ 6.430,00 está para os vereadores, assim como para o secretariado. Já que estamos 

seguindo o estabelecido nesta estrutura administrativa, acredito que não tem sentido voltar o 

salário de vereador e manter o salário do secretariado. Portanto, a emenda que foi elaborada 
foi no sentido da coerência daquilo que se fez no passado quando o prefeito Toninho Bellini 

criou a referida estrutura administrativa. Então, quando o vereador vem a esta tribuna o 

mesmo deve falar a verdade. Parabéns Décio da Rocha Carvalho, pois desde o início o senhor 

foi muito claro naquilo que disse. O senhor disse desde o início que seria favorável ao 
aumento salarial sem nenhum tipo de cortina de fumaça. Acredito que devemos respeitar a 

posição de cada um. A posição da maioria deve ser soberana. O senhor não fez cortiça de 

fumaça e votou de acordo com sua posição. Parabéns. Em minha opinião, acredito que todos 

devem ser desse modo e não ficar procurando estratagemas ou firulas para vir a esta tribuna e 
enganar. Isso para mim existe um nome, ou seja, quem mente tenta enganar. Todos saíram 

desta Casa na semana passada achando que estávamos querendo diminuir o salário dos 

secretários porque não havia ocorrido o aumento salarial. Todos sabem que estou falando a 

verdade. Essa foi a fala dos senhores Carlos Sartori e Flávio Pavinato. Quem quiser pode tirar 
uma cópia do projeto original. Aliás, os senhores que entraram com a ação de iniciativa 

popular possuem a cópia do projeto. Podem verificar se estou mentindo ou dizendo a verdade. 

Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas gostaria de dizer que não minto. Então, vim a 

esta tribuna para dizer que a nossa posição não mudou. Não sei como alguns vereadores 
votarão, mas o Cleber, o Ferrarini, o Mino e eu manteremos a mesma posição, ou seja, 

manteremos o projeto de iniciativa popular, assim como a emenda. Então, vim a esta tribuna 

para esclarecer a situação. Cabe ressaltar que não retornei a esta tribuna pelo fato de que já 

havia feito o uso da palavra. As coisas devem ficar bem claras. Acredito que todos já sabem 
os motivos pelos quais optamos por essa situação. 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, público presente, boa noite. Essa estrutura administrativa 

foi implantada por nós como já disse ao iniciarmos os trabalhos. Ouvi atentamente as palavras 
do vereador Décio da Rocha Carvalho, lembrando que solicitei do mesmo para que deixasse 

constatar o papel que estava em suas mãos. Realmente a lei diz em apresentar e não em votar. 

Não seria por esse motivo. Estou nesta Casa há 16 anos. Quando falamos em rasgar o 

Regimento Interno e a Lei Orgânica, caso levássemos em consideração o tempo em que 
éramos vereadores integrantes da oposição e o deputado Barros Munhoz era prefeito da 

cidade, acredito que já teríamos rasgado o Regimento e a Lei Orgânica cerca de 200 vezes. Na 

época o mais comum era passar por cima do Regimento Interno. Acredito que no próximo ano 

veremos essa situação novamente. Respeito a posição do vereador Décio, mas ele, em muitas 
vezes, acabou votando por cima do Regimento. Vimos muitas votações passarem por cima do 

Regimento Interno, além da Lei Orgânica. Inclusive, muitas vezes, de comum acordo de 

bancada, pois naquele tempo o projeto entrava em uma sessão e era somente votado em outra. 

Muitas vezes tínhamos que entregar alguns projetos em São Paulo na sexta-feira, pois a sessão 
era na quinta-feira. Caso o projeto não fosse encaminhado na sexta-feira, automaticamente a 

verba não seria disponibilizada. Desse modo, baseado no comum acordo de bancada, 

acabávamos passando por cima do Regimento Interno a fim de buscar verbas para a nossa 

cidade. Lembro-me que a verba da ponte Reinaldo Zeferino, que liga o Penhão ao Nosso 
Teto, foi conseguida dessa forma. Ninguém fala dessa situação. Passamos por cima do 



Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município. É uma questão que ocorreu há 10 anos. O 

projeto foi aprovado com a maior facilidade do mundo, pois o mesmo era muito importante 

para a nossa cidade. O senhor se lembra dessa situação, Décio? O senhor também votou 
conosco. Passamos por cima do Regimento Interno. Naquela época a nossa Lei Orgânica não 

permitia essa situação, mas acabamos passando por cima pelo próprio bem da cidade. A 

legislação que o nobre vereador citou somente diz em apresentar. Estamos acabando de alterar 

uma lei, inclusive melhorando a situação da empresa que solicitou o terreno. Por que somente 
a lei do salário não pode ser alterada, tendo em vista que somente foi apresentada dentro do 

prazo pelas comissões e aprovada? Ela irá vigorar somente a partir do dia 01 de janeiro. O que 

impede uma alteração na lei no decorrer desse período. Somente essa lei não pode ser 

alterada? É uma jurisprudência boa e acredito que gerará uma briga boa na justiça. É uma 
briga jurídica que vai muito longe. Cabe ressaltar que muitos juízes não emitem a sentença 

que todos esperam. É por isso que é litigância, ou seja, dois lados disputando lugares 

diferentes para se chegar em uma decisão que muitas vezes não agrada ninguém... Aparte 

concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Nobre vereador, a lei diz em 
apresentar, mas cabe ressaltar que a situação deve ser votada somente no primeiro semestre. 

Devem apresentar e votar o projeto somente no primeiro semestre. Finalizado o primeiro 

semestre, automaticamente a conversa também chega ao fim... Continuando o orador: Onde 

está escrito em relação a votação, excelência? É somente apresentar. Não tem nada em relação 
a votação. O senhor está jogando conjugado com o artigo da Constituição Federal. Essa 

situação é questionável no Tribunal de Contas. Não estou dizendo que está correto ou errado, 

mas gostaria de dizer que a lei está correta. O projeto foi apresentado pelas comissões e 

aprovado antes do segundo semestre. A lei irá vigorar somente a partir do dia 01 de janeiro. O 
que está ocorrendo nos dias atuais é somente uma alteração. Somente a justiça que decidirá 

essa situação. Quem quiser entrar na justiça, tudo bem. Esta Casa de Leis possui autonomia. 

Quando o projeto foi adiado, acredito que foi pela maioria da Casa. Então, é uma situação que 

já deveria ser questionada na justiça. Vamos colocar os pingos nos 'i'. O adiamento deveria ser 
questionado na justiça. Caso o trâmite esteja errado, acredito que está errado desde o início. O 

projeto padece de vício desde o nascimento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da 

Rocha Carvalho: O senhor está nesta Casa há 4 mandatos. O senhor já viu ocorrer essa 

situação durante esse período?... Continuando o orador: Em relação a votação, gostaria de 
dizer que não, mas cabe ressaltar que já vi rasgarem projetos dentro da sala. Vossa excelência 

gostaria que contasse como que foi essa situação? Todos riscaram a assinatura depois que o 

projeto entrou na Casa. Uma vez o ex-vereador Marcelo Cézare tentou tirar cópia pelo fato de 

que já estavam prontos cerca de 20 mil panfletos contra o Manoel Marques na época em que o 
Vicente enfermeiro ainda estava nesta Casa. Rasguei o projeto dentro da sala, mas os 

panfletos acabaram parando nas ruas do mesmo jeito. Na época havia 17 vereadores e éramos 

em somente em 5 nesta Casa. Desse modo, o deputado tentou explicar como 5 ganhariam de 

12 vereadores na votação. O senhor quer que continue? As histórias dos bastidores desta Casa 
vão muito longe. Então, acredito que não devemos entrar nas histórias dos bastidores desta 

Casa. Acredito que é melhor colocar o projeto em votação e discutir a situação. As realidades 

são essas. Deus me deu dignidade, vergonha na cara e memória. Não voto, mas não poderia 

deixar de vir a esta tribuna. Ninguém questionou juridicamente quando foi solicitado 
adiamento. Acredito que não adianta o questionamento a partir desse momento. Em minha 

opinião, todas as leis podem mudar. Aliás, no próximo ano podem elaborar outro projeto e 

mudar de secretário para super secretário. Desse modo, o nome, a qualificação, além de outras 

situações, sofrerão alteração. Baseado nessa situação, o problema será resolvido e poderão 
pagar R$ 10.000,00 para determinado secretário. Basta ter coragem de enviarem o projeto a 



esta Casa de Leis. A lei permite qualquer alteração. Aliás, podem extinguir todos os cargos de 

secretários e somente deixarem os cargos de diretores. Desse modo, podem aumentar o 

subsídio dos diretores para R$ 10.000,00. Existem mais diretores do que secretários. Cabe 
ressaltar que o subsídio dos diretores podem ser alterados conforme os reajustes do 

funcionalismo público. Aprendi muito com esses oito anos de administração, vossa 

excelência. Fiquei muito bom nisso. Antigamente fiscalizava sem conhecer absolutamente 

nada. Atualmente conheço muito bem. Agora vou fiscalizar adequadamente, pois sei onde que 
é feito, como é feito e o porquê que é feito. É fácil. Somente devem ter coragem de enviar o 

projeto a partir do dia 01º de janeiro a esta Casa. Então, essa discussão é a mesma coisa que 

chover no molhado. Quero ver o pessoal administrar. A Prefeitura Municipal estará redonda. 

Na pior das hipóteses é somente cancelar todos os empenhos igualmente o ex-prefeito fez há 
oito anos. Automaticamente a Prefeitura Municipal ficará redonda. Pode ocorrer, pois o 

Tribunal de Contas aceitou essa situação. A lei diz em apresentar. O Tribunal de Contas não é 

um órgão Judiciário e sim técnico. Caso fosse Judiciário, acredito que estaríamos todos 

lascados. Na realidade, a única conta que o Tribunal de Contas aprova ou não é a da 
presidência do Legislativo. As contas do prefeito devem ser votadas nesta Casa. Inclusive, o 

parecer do Tribunal de Contas pode ser alterado. Se o parecer de uma conta pode ser alterado, 

imaginem de um projeto de lei. Acredito que a discussão não será com o Tribunal de Contas e 

sim com o Judiciário. É somente isso que gostaria de dizer. Muito obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Senhor presidente, membros 

da Mesa, funcionários desta Casa, boa noite. Estou achando que está ocorrendo um grande 

equívoco nesta Casa. As palavras do nobre senhor presidente resumiram toda a situação. O 

vereador Décio está enganado. Todos estão esquecendo uma coisa. Não devíamos estar 
discutindo essa situação, pois dois meses antes das eleições dois ou três vereadores acabaram 

pulando fora. Então, acredito que não temos mais nada para discutir. O Manoel Marques 

matou a pau todo o assunto. O novo prefeito possui nove dos dez vereadores desta Casa. 

Terão que ter peito para dizer que os secretários ganharão R$ 20.000,00. Passei como vidraça 
durante oito anos. Por esse motivo pedi a Deus para voltar a esta Casa. Caso fosse o único 

nesta Casa, como o companheiro César, acredito que me passaria como pedra. Desse modo, 

mostraria o que fizeram com o meu irmão. Os órgãos de imprensa bateram durante oito anos. 

Após o primeiro mês de 2013, vou querer ver quantos órgãos de imprensa estarão do lado do 
prefeito. Acredito que todos se transformarão em oposição. Por quê? Porque o Manoel sempre 

disse que quem não é oposição acaba não vendendo jornal. Quem não é oposição acaba não 

tendo assunto na rádio. Quem não é oposição não tem o que escrever na internet. Eles 

possuem nove vereadores. Não sei o porquê de todo esse medo. Muitos estão desesperados 
nas ruas perguntando como votarão... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 

Marques Filho: A discussão não comporta, mas é bom encaixarmos essa situação. Até onde 

sei todos são favoráveis na redução do salário dos vereadores, além de não mexer no 

secretariado. Vocês já viram um Legislativo trabalhar contra ele e favorável ao Executivo? É 
somente nesta cidade. Por que o vereador deve ganhar menos do que um secretário? É 

somente isso que gostaria de saber. Cabe ressaltar que o secretário possui férias e décimo 

terceiro salário. O vereador não tem absolutamente nada... Continuando o orador: Foi 

discutido em sala fechada e por bem e justiça os dez vereadores decidiram que o salário dos 
secretários deveriam ser iguais ao dos vereadores. Como você acredita na lei do país, nobre 

vereador, gostaria de dizer que acredito duas vezes mais que o senhor. Os dez vereadores, na 

última reunião, votaram por unanimidade o valor de R$ 4.900,00. Então, acredito que esse 

assunto está encerrado. Aquele que tiver peito deve recorrer na justiça. Acredito que será 
fácil, pois o prefeito poderá enviar a esta Casa o que quiser. Possuem nove vereadores. 



Devemos deixar essa situação para o futuro prefeito dessa cidade. Por que estamos nos 

matando? Oito vereadores não conseguiram se reelegerem... Aparte concedido ao Vereador 

Sr. Décio da Rocha Carvalho: Vou recorrer na justiça, pois estou lutando pelo direito dos 
vereadores eleitos. É um crime o que estão fazendo com os vereadores eleitos. Estou nesta 

Casa há mais de 20 anos e nunca vi uma situação dessas. Estou lutando pelos meus 

companheiros. Podem ter certeza disso... Continuando o orador: O senhor sabe qual é 

minha opinião. Todos falaram que votariam a favor da redução do salário. O Tobias me 
questionou o porquê que havia mudado de decisão e disse a ele que por unanimidade votariam 

pela redução. Deveria continuar colocando a minha cara para levar paulada e cusparada 

novamente? Caso tivesse ganhado as eleições, acredito que estaria brigando pelo aumento 

salarial. Sempre acreditei que seria justo, mas cabe ressaltar que levei muita paulada. Achei 
melhor os outros levarem um pouco de paulada. Por que devemos levar paulada e os outros 

chegarem tranquilos a esta Casa. Falaram muitas coisas em relação a nossa administração. É 

somente encaminharem um projeto a esta Casa e elevarem o salário para R$ 7.000,00 a partir 

de 1º de janeiro. Aliás, o salário pode ser reajustado em até R$ 8.000,00. Caso o prefeito 
reajustar em 30% o salário dos servidores públicos, acredito que automaticamente todos 

ficarão encantados. O próximo prefeito será o papai Noel. Quando ele der 30% para o 

funcionalismo, acredito que os salários dos vereadores chegarão a R$ 8.200,00. Por que 

vamos continuar nos matando nesta Casa? Vamos votar esse projeto e acabar com essa 
situação. O prefeito irá fazer o que bem entender. Ninguém deve se preocupar com o valor de 

R$ 4.900,00, pois será somente um ano de sofrimento. Devemos parar com essa discussão. 

Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A nobre vereadora sempre disse isso. Após um 

ano, acredito que 80% se transformarão em oposição. Serão as pessoas que não conseguiram 
cargos. O Toninho Belini nunca deu um reajuste salarial de 30% para o funcionalismo 

público. Quando o futuro prefeito disponibilizar essa situação para o funcionalismo, acredito 

que o mesmo será o mais querido da história de Itapira. Com os 30% os vereadores ganharão 

R$ 8.200,00. Tudo estará resolvido. É somente isso que gostaria de esclarecer em relação a 
votação. Os dez vereadores votaram a favor do aumento e da redução salarial. Não sei o 

porquê ainda estamos discutindo essa situação. A situação pode ser resolvida no dia 02 de 

janeiro. É somente querer. Boa noite e muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 

querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 
75/2012. Aprovado menos em voto do Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho. Ato contínuo, 

o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva Modificativa nº 01/2012. 

Aprovada menos 4 votos dos Vereadores Senhores Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, 

Décio da Rocha Carvalho e Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 

4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00106/2012.- Institui o sistema de auxílio para 

tratamento fora do domicílio (TFD) o Município de Itapira e dá outras providências. Autoria: 

Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 106/2012. Aprovado por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

00107/2012.- Estabelece requisitos para o exercício dos cargos de Secretário Municipal, 

Subprefeito, Diretores e Presidente das Entidades da Administração Indireta. Autoria: Manoel 

De Alvário Marques Filho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 107/2012. Aprovado em 
primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima 



Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de 

segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor 

Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 107/2012. Aprovado em segunda votação por 

unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 

00110/2012.- 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. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em 

Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 110/2012. Aprovado por unanimidade. 

DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 7º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 

em única votação o Requerimento nº. 299/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Requerimento nº. 303/2012. Aprovado menos um voto da Vereadora Sra. 

Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE 

FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Não me congratulo com pessoas nefastas. Barros 

Munhoz, em minha opinião, é uma pessoa nefasta. É nefasta para o município e para o Estado 
de São Paulo. Portanto, não me congratulo com ele.” DESPACHO: APROVADO. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 9º) 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. A 

seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade 

para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão para melhores estudos. 

DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única 

discussão a Indicação nº 00498/2012.- Sugere construção de uma lombada na Rua Espanha. 

Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 498/2012. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. Não 



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

votação a Indicação nº. 499/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) 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. Não 

havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 500/2012. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 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. A 

seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 

unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Outubro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação 

nº 00510/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos na estrada vicinal Itapira - Mogi 

Mirim, denominada de Altino Mantelato. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em 

única discussão a Indicação nº 00511/2012.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou 

recapeamento asfáltico na rua Paraná. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 

VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI. SS. "Vereador Antonio Caio", 

aos 30 de Outubro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única 

discussão a Indicação nº 00512/2012.- Sugere o melhorias e manutenção da estrada rural que 

dá acesso ao bairro dos Forões. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 

VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 30 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. 


