
ATA DA 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de dezembro de 2012. Presidente: 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI. 2º Secretário: ANTONIO ORCINI. À Hora Regimental, verificando-se pelo 

"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 

ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 

ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 

DOS SANTOS. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os 

trabalhos da presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como 
primeiro orador inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 

FERRARINI: “Senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, imprensa 

escrita e falada, boa noite. Como é a última sessão do corrente ano, conforme frisou o 

presidente desta Casa, acredito que o momento seria oportuno para agradecer e me despedir 
de todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a minha família, meus amigos, meus 

eleitores, os funcionários desta Casa e os colegas vereadores, pois durante todo o período 

de meu mandato acabamos trabalhando juntos para o bem de nosso município. Acredito 

que muitas situações boas foram alcançadas para a nossa cidade, sendo que nunca faltou 
empenho vindo de minha pessoa. É difícil, pois quando ocupamos um cargo público 

acabamos enfrentando várias dificuldades. Tenho certeza, caso faça um balanço em relação 

a minha passagem nesta Casa, que o mesmo será muito positivo. Participo das eleições 

desde o ano de 2004, ou seja, participei de três eleições passadas. Acabei recebendo, 
durante todas as eleições, 2.183 votos. Tenho muito orgulho dessa situação, pois muitas 

pessoas acreditaram em meu trabalho. Realmente sou muito grato por ter sido vereador 

desta cidade. Cabe ressaltar que acumulei muitas experiências como vereador e presidente 

do Conselho de Segurança de Itapira. É notório que também fui presidente de dois partidos 
desta cidade. Acredito que essa experiência adquirida não pode ficar de lado e acabar 

parada pelo fato de não conseguir me reeleger. É muito pelo contrário, pois vou continuar 

trabalhando possuindo uma bagagem acumulada muito importante. Essa bagagem 

possibilitou receber um convite de uma Prefeitura Municipal da região. Então, a partir de 
fevereiro, acredito que estarei trabalhando em outra Prefeitura, mas, cabe ressaltar, que 

continuarei militando na política itapirense. Desse modo, irei preparar um grupo para 

participar das eleições de 2014 e 2016. Então, pessoal, muito obrigado. O nosso trabalho 

está apenas começando. Vamos seguir à frente. A vida é desse modo. Nós sairemos e outros 
entrarão. Devemos torcer para que todos possam seguir bem. Indo bem, automaticamente 

Itapira sairá ganhando. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite senhor presidente, 
senhores membros da Mesa, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público 

presente, imprensa. Acredito que todos sabem que não participei do pleito deste ano por 

entender que a Câmara de vereadores é um parlamento e esse mesmo parlamento deve ser 

movimentado e modificado. Sou advogada de profissão e acredito que todos sabem dessa 
situação. Já estava atuando como vereadora e achei melhor não participar do pleito. Não é 

novidade nenhuma que o meu interesse seria sair candidata como prefeita de Itapira porque 

entendo que possuía condições e capacidade para administrar esta cidade, mas como essa 

situação não foi possível resolvi me retirar da política institucional. Sou como todo ser 
humano. Sou política e presidenta do Partido do Trabalhadores (PT). Vou continuar como 

cidadã na política da cidade e somente não possuirei um cargo letivo. Venho a esta tribuna 

para fazer um breve relato desses três mandatos como vereadora desta Casa. Posso dizer 

aos senhores que cumpri meu papel com muita decência, honestidade e altivez. Poderia 
elencar os vários projetos de minha autoria, mas acredito que essa situação não vem ao 

caso. Alguns foram rejeitados e outros aprovados. Atualmente como parlamentares não 



recebemos por sessões extraordinárias. Foi um projeto de minha autoria. A diminuição das 

férias dos vereadores também foi um projeto de minha autoria. Fui firme em fiscalizar o 
Poder Executivo. Todas as vezes que exigiu-se um posicionamento de minha pessoa, 

automaticamente me posicionava-me. Muitos podem achar que foi equivocado ou não, mas 

acabei me posicionando. Sempre votei contra os votos de congratulação contendo o nome 

do Barros Munhoz. O nome do papa poderia estar junto, mas sempre votava contra. Todos 
podem ser contrário ao meu posicionamento, mas é o meu posicionamento. Não 

congratulo-me e nunca congratularei-me com o Barros Munhoz. Sempre mostrei 

claramente o meu posicionamento nesta Casa de Leis. Eu e os demais vereadores presentes 

disponibilizamos outra cara para esta Casa de Leis. Nós tornamos esta Câmara mais 
democrática. Não sei se seria um recado para o Carlinhos, o Dr. Rafael ou outro vereador, 

mas espero que os senhores permaneçam esta Casa aberta ao povo de Itapira, sobretudo, 

com esta tribuna livre. Vou deixar a política institucional. Não terei o mandato, mas todas 

as vezes que entender que a administração não está trilhando o caminho para o bem de 
Itapira, automaticamente acabarei vindo a esta Casa de Leis para usar esta tribuna. Espero 

que os senhores não procurem, como em passado remoto, pelo em ovo e não permitam que 

a população venha a esta Casa para se manifestar. Acredito que é um compromisso e uma 

tarefa que o próximo presidente deve mostrar para a cidade que esta Casa de Leis é do povo 
de Itapira e não de um grupo. Então, gostaria que esse compromisso fosse assumido pelos 

próximos vereadores que legislarão a partir dos próximos anos. Quero agradecer, de 

público, a cada funcionário desta Casa. Gostaria de agradecer os funcionários Elias, 

Paulinho, Osmar, Thiago, André, Chicão, Edna, Fátima e Karen. Quero agradecê-los 
publicamente pelos 12 anos agradabilíssimos que cada companhia dos senhores foi para a 

minha pessoa. Os senhores, com toda presteza e carinho, sempre me atenderam de forma 

muito cordial e amiga. Levo cada um dos senhores dentro de meu coração. Como sou mãe e 

avó, gostaria de dizer que também lavarei cada um dos senhores dentro de meu coração. 
Vocês são pessoas muito queridas. Quero agradecê-los publicamente e desculpar-me se vez 

ou outra acabei não sendo tão cordial quanto foram com a minha pessoa. Posso ter ficado 

nervosa em alguns momentos, mas acredito que no afã da discussão acabamos se exaltando. 

Então, do mesmo modo, gostaria de desculpar-me com os senhores caso tenha me exaltado. 
Saibam os senhores que cada um tem um lugar muito especial em minha vida. Foi muito 

bom conhecê-los, assim como também todos os vereadores. Passamos por embates 

políticos, mas cabe ressaltar que esta Casa de Leis é um parlamento. Tentei ser presidenta 

desta Casa por duas vezes, mas acredito que a hegemonia desta Câmara é masculina. 
Acredito que residiu certo machismo. Acreditaram que sendo a única vereadora desta Casa 

já estava de bom tamanho. Disse as minhas filhas que talvez em um futuro próximo 

tenhamos a Câmara completamente inversa comparada a dos dias atuais, ou seja, nove 
mulheres e apenas um homem ocupando as cadeiras. Fico muito grata à população 

itapirense de ter me trazido como a primeira vereadora a ocupar uma cadeira na Câmara 

Municipal de Itapira no início do século 21. Participei das três eleições e acabei sendo 

exitosa em todas. O povo de Itapira acreditou e confiou em meu trabalho. Então, gostaria de 
deixar registrado o meu carinho ao povo de Itapira. É um carinho que não possuo palavras 

para exemplificá-lo. Também gostaria de agradecer a imprensa porque sempre disse que 

bem ou mal, falem de mim. Ninguém chuta cachorro morto. Falaram muito mal de minha 

pessoa, mas não tem problema nenhum. Tenho que agradecer a imprensa porque nos 
momentos importantes sempre possuí espaço. Nunca precisei brigar a fim de conseguir 

algum espaço na imprensa. Sempre foi uma situação muito tranquila em meus mandatos. 

Fiz um balanço desses meus últimos mandatos e cheguei a conclusão de que esses 12 anos 

valeram muito a pena. Valeram muito a pena porque aprendemos nesta Casa a possuir jogo 
de cintura, relevar muitas coisas e, sobretudo, a brigar. Então, somente vivenciando para 

adquirir esse aprendizado. Sabemos da tamanha grandeza que esta Casa possui. Portanto, 



saio com a cabeça erguida. Saio com a certeza absoluta de que não trai meio voto. Quanto 

mais um voto. Quem votou em minha pessoa sabe que a Sônia honrou o voto. Nunca 
participei de nenhum acordo espúrio ou de conversa atravessada. Portanto, saio com a 

consciência do dever cumprido, agradecendo a população de Itapira, meus amigos e meus 

inimigos. Caso não fossem meus inimigos, acredito que não teria força para ficar nesta 

Casa durante 12 anos. Muito obrigada senhor presidente, senhores vereadores, funcionários 
desta Casa e população de Itapira.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, nobres companheiros, boa noite. Também 

gostaria de agradecer os funcionários desta Casa e os vereadores. Gostaria de pedir 

desculpas a todos, pois no calor das discussões sempre acabávamos nos exaltando. Não sou 
perito e não sou formado a praticamente nada, sendo que muitas vezes acabei colocando o 

carro na frente dos bois. Então, peço desculpas a todos caso algum dia tenha ofendido 

alguém. Caso alguém tenha me ofendido, gostaria de dizer que é passado e somente ficou 

registrado no dia. Muitas brigas se passaram nesta Casa, mas cabe ressaltar que nunca 
deixamos de tomar cerveja nas horas vagas. Nunca misturamos política nas horas vagas. As 

discussões ficam dentro desta Casa e lá fora permanece a amizade. Quero agradecer o 

prefeito, pois muitas situações foram atendidas. Espero que a próxima administração acate 

o que é bom e retire o que é mal. Devemos correr sobre os erros adversários. É desse modo 
que os jogadores procuram a vitória. Muitas ruas de nossa cidade estão destruídas. 

Enfrentaremos muitos problemas na próxima administração. Gostaria de dizer novamente a 

imprensa que o vereador não pode entrar na justiça em relação ao subsídio. Fiquei sabendo 

dessa situação após algumas consultas jurídicas que estive realizando. Somente a Mesa 
Diretora ou presidente de partido podem entrar na justiça. Caso faça parte da Mesa Diretora 

desta Casa no futuro próximo, gostaria de dizer que no dia seguinte estarei entrando na 

justiça em relação ao subsídio dos senhores vereadores. Três advogados disseram que seria 

uma causa ganha. Passamos por cima do Regimento dessa Casa. Caso consiga a presidência 
desta Casa, pois sou candidato, gostaria de dizer que no dia seguinte a Mesa estará acatando 

os procedimentos necessários a fim de entrar na justiça em relação a reposição salarial dos 

futuros vereadores. Não acho justa essa situação, pois durante quatro anos não recebemos 

um centavo de reajuste. Caso os novos companheiros acreditem que mereça a presidência 
desta Casa, automaticamente lutarei pelos nossos direitos. Muito obrigado.” A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Dr. 

João Carlos. Sinceramente tinha prometido para mim mesmo que não iria vir a esta tribuna. 
Não gosto de despedida, mas acredito que deveria, primeiramente, agradecer a Deus por 

tudo o que aconteceu em minha vida durante todos esses anos. Passamos por muitos 

debates calorosos no decorrer de 30 anos em que estou nesta Casa. É uma vida. Cheguei 
bem moço a esta Casa de Leis no ano de 1982. A Câmara Municipal era muito bem 

dividida. Muitos vereadores possuíam opiniões contrárias, onde refletia nos grandes debates 

calorosos. Vi tapas, além de um microfone jogado na cabeça do Noé. Presenciei muitas 

situações. O Alberto Mendes deu um tapa no peito do Luisinho Stringuetti. Cabe ressaltar 
que muitas sessões acabaram após às 03:00 horas da manhã. Passamos por longos debates. 

Fui presidente da Constituinte Municipal. Vi muitos vereadores passarem por esta Casa. 

Muitos amigos já não se encontram entre nós. Acredito que ficarei com muita saudade. É 

como a vereadora Sônia disse anteriormente, ou seja, não deixarei a vida pública. Caso 
Deus me conserve ainda mais, acredito que disputarei as próximas eleições novamente. É 

uma situação que faz parte de minha vida. Fui presidente desta Casa quatro vezes. Lembro-

me que certa vez fui eleito por aclamação. Tenho muito orgulho dessa situação. A eleição 

do presidente desta Casa é muito disputada. Participo dessa situação há muitos anos. Estive 
sete mandatos consecutivos nesta Câmara Municipal. Participei dos projetos mais 

importantes desta cidade. Trinta anos não são três dias ou três meses. São trinta anos dentro 



desta Câmara Municipal. Sempre respeitei as pessoas e nunca levei alguma maldade do 

portão para fora. Passei por muitas discussões com a vereadora Sônia, mas lembro-me que 
dizia à ela que do lado de fora o respeito sempre prevalecia. Do lado de fora éramos 

amigos. Fiz parte da história das empresas de nossa cidade. Não faço muitos requerimentos 

e indicações. Acredito que todos já perceberam essa situação. Sempre reivindiquei algumas 

situações diretamente ao secretariado. Dias atrás lutei por uma internação de uma pessoa 
que se encontrava enferma. Sempre trabalhei nesse tipo de sistema e sempre era bem 

votado nas eleições. Também me orgulho de ser três vezes o mais votado da cidade. Fui 

mais votado nos anos de 1982, 1988 e 2000. Quero agradecer cada vereador que passou por 

esta Casa. Os funcionários da Casa sabem que não preciso comentar em relação a 
agradecimento. Todos sabem do carinho que possuo por eles. Agradeço o Osmar, o 

Paulinho, o meu irmão Elias, o Chicão, o André, o Thiago, a Fátima, a Edna, a Karen, além 

dos funcionários que já se aposentaram. Lembro-me que certa vez o Archimedes disse o 

seguinte: 'Toninho, vou virar notícia nacional.' Perguntei a ele como que ele viraria notícia 
nacional e o mesmo respondeu que mataria os 17 vereadores. Disse que ele viraria notícia 

mundial. Existia muita desavença na época. Agradeço o Archimedes, o Ronaldo, o falecido 

Germano, o Tuia, a Rute e o Dr. Murilo. Tenho muito orgulho do Tuia, pois o mesmo foi 

contratado pela minha pessoa a pedido de um grande amigo chamado Afonso. Não tenho 
palavras para agradecer a todos. Fico triste e feliz ao mesmo tempo, pois cada um que 

passou por esta Casa deixou registrado uma parte de sua vida. Cada tempo é um tempo. 

Muitos vereadores deram tudo de si para que Itapira fosse o que é atualmente. Quero 

agradecer mais uma vez todos os funcionários desta Casa, assim como o presidente desta 
Casa por ter feito parte da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Agradeço de coração o 

nosso querido povo itapirense. Também agradeço a imprensa local por sempre nos 

proporcionar cobertura nos fatos ocorridos nesta Casa. Quero, sem dúvida nenhuma, 

agradecer o nosso Deus por ter me dado a oportunidade de fazer parte da história de Itapira. 
Agradeço a minha esposa, meus cinco filhos e quatro netos. Agradeço novamente o nosso 

Deus por ter me proporcionado importantes situações em minha vida. Muito obrigado a 

todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta Casa, público presente, 
imprensa escrita e falada, boa noite. Não iria vir a esta tribuna, mas levando em 

consideração duas colocações da vereadora Sônia e outra do vereador Décio, de última 

hora, acabei resolvendo fazer uso da palavra. A Sônia usou a palavra democracia e sem 

sombras de dúvidas, quando assumimos nossos lugares nesta Casa há oito anos, acredito 
que um dos primeiros atos da vereadora foi a redução das férias dos parlamentares. Cabe 

ressaltar que o pagamento das sessões extraordinárias também foi extinto pela vereadora 

Sônia. Muitas vezes, quando abrimos um espaço para a democracia, automaticamente 
acabamos sendo crucificados. Realmente muitas pessoas não estão acostumadas com essa 

situação. O segundo assunto que a vereadora disse seria relacionado aos funcionários desta 

Casa. Devo a todos os funcionários que foram citados. Os funcionários que digo são a 

Karen, a Edna, a Fátima, o Paulinho, o Osmar, o Thiago, o Elias, o Chicão, o André e o 
Tuia. Eles são gigantes. O Décio sempre disse que a única Câmara Municipal da região que 

não possui assessoria parlamentar é a de Itapira. Tivemos que enfrentar muitas situações 

difíceis. Não quero entrar em detalhes, pois nessa vida, sequer, o relógio trabalho de graça. 

Quando existe dedicação, acredito que o político deve ser remunerado adequadamente, pois 
acabamos abrindo mão de nossas vidas. Um dos pontos fundamentais que queria dizer seria 

no sentido de que quando entramos nesta Casa, mesmo sem nenhum tipo de conhecimento 

em Direito, automaticamente saímos como advogados. As informações são tantas que 

acabamos entendendo todo o trâmite dentro uma Prefeitura Municipal. Agradeço a Deus e 
aos funcionários desta Casa por todo apoio que recebi. Graças a Deus, durante oito anos, 

nunca perdi uma sessão ordinária. Tenho muito orgulho dessa situação. Saio desta Casa 



com muita dor no coração, pois queria continuar. São situações que fizeram parte de minha 

vida desde quando fui fundador do Rotaract e o líder da gincana durante onde anos em 
Itapira. Sempre gostei de política. É como o vereador Toninho Orcini disse, ou seja, espero 

que Deus me dê muita Saúde para que futuramente possa novamente participar das eleições 

municipais. Ser vereador não é fácil. Ser vereador irmão do prefeito é mais difícil ainda. 

Minha família sofreu muito. A nossa família está nesta cidade há 150 anos. Nunca sairemos 
desta cidade, independente de fazer parte da política ou não. As palavras da vereadora 

Sônia me fortalecem porque nunca pulei de galho. Meu pai sempre disse que não 

precisávamos fazer parte da política. Mesmo assim o Toninho deu a cara para bater e 

acabamos entrando na política. O que aconteceu? Acabamos nos esfacelando e a minha 
família acabou sendo perseguida em todos os sentidos. Quando o Toninho Bellini assumiu 

o ex-prefeito foi embora da cidade e não compareceu na posse. O mais importante de tudo 

foi que o ex-prefeito deixou uma renúncia de receita totalizada em mais de R$ 

27.000.000,00. Essa situação foi provada, pois trouxe os documentos nesta Casa de Leis. 
Ele não pagou muitos fornecedores. Cabe ressaltar que a Prefeitura estava quebrada e o 

primeiro empurrão veio do Sr. Neto Colosso, pois o mesmo disponibilizou um caminhão de 

gasolina para que Itapira começasse a caminhar. Jamais me esquecerei da gratidão do Neto 

Colosso. Gostaria de alertar o povo de Itapira que tudo o que estão dizendo é mentira. A 
Prefeitura está sendo entregue em dia. Tudo está pago e os convênios estão em dia. Aqueles 

que estiverem me ouvindo não devem acreditar no monólogo ex-prefeito. O ex-prefeito vai 

à Rádio Clube todo sábado. Enquanto o Barros Munhoz estiver vivo, que Deus o conserve 

por muitos anos, o mesmo continuará sendo esse monólogo mentiroso e ordinário. Muitos 
me dizem que serei perseguido. Tudo o que é feito aqui, aqui se paga. Ele continua 

insistindo em mentir na Rádio que roubamos aquilo e que ele conseguiu aquilo. Quero 

agradecer o povo de Itapira pela votação que recebi. Gostaria de dizer a toda população que 

a minha família não pegará um fusca a fim de fugir desta cidade. Vamos estar como sempre 
estivemos, ou seja, de cara limpa e sempre presente nesta cidade. Vamos carregar o fardo e 

o peso de se ter um homem tão poderoso chamado Barros Munhoz e que, infelizmente, 

somente faz o mal. Obrigado Itapira. Desejo ao Paganini tudo de bom, pois caso tudo seja 

bom para o mesmo, acredito que automaticamente será bom para Itapira. Muito obrigado.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. 

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar nesta Casa, ao povo de Itapira por ter 

me reconduzido ao cargo de vereador, assim como os funcionários públicos municipais, em 
especial, os funcionários da Câmara Municipal de Itapira. Quando somos eleitos como 

vereadores os funcionários desta Casa que se encarregam em nos acolher, ensinando a 

alçarmos o sucesso e o êxito em nossos pleitos. É de súmula importância os funcionários 
desta Casa. Acredito que é uma equipe que está presente dia a dia em nossos trabalhos. 

Possuo muito orgulho desses funcionários e agradeço, desde já, a colaboração durante esses 

últimos quatro anos. Não vou nominá-los, pois alguns vereadores que me antecederam já 

citaram os mesmos. Deixo um grande abraço a todos. Também gostaria de deixar registrado 
um grande abraço a todos os atuais e futuros vereadores, assim como ao ex-vereador Paulo 

Andrade, ex-presidente desta Casa de Leis. Estou muito feliz, pois nesta última sessão 

ordinária do corrente ano homenagearemos um ilustre itapirense chamado Dr. Valdir José 

Barbanti. Muitos amigos e amigas se fazem presentes nesta última sessão. É uma situação 
muito admirável. Fico muito feliz em poder rever vários amigos de uma só vez. Acredito 

que é muito merecida a homenagem direcionada ao Dr. Valdir, pois o mesmo leva o nome 

de Itapira aos quatro cantos do mundo. Como itapirense fico muito orgulhoso em sempre 

buscar notícias a respeito do Dr. Valdir. É muito satisfatório poder homenagear um grande 
itapirense. Agradeço a todos que se fazem presentes, assim como os internautas e os 

ouvintes da Rádio Clube que sempre acompanharam o desenvolvimento de nossos 



trabalhos. Espero que continuem acompanhando o andamento das sessões, pois fomos 

eleitos para representar a população itapirense. Desejo a todos um feliz natal e um prospero 
ano novo. Muito obrigado 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, imprensa escrita e falada, boa noite. Na realidade devemos fazer uso da 

palavra pelo fato de que devemos agradecer. Estou finalizando meu quarto mandato 
consecutivo, sendo que estou saindo muito feliz pelo aprendizado que obtive. Durante 16 

anos, quando cheguei a política, acredito que trouxe a experiência adquirida através da vida 

particular, privada e profissional. Hoje, posso dizer que estamos saindo da política 

carregando uma bagagem três vezes maior, pois o Poder Público é completamente diferente 
da vida privada e vice-versa. Muitas vezes as pessoas criticam ou elogiam um vereador, 

mas quero crer que nenhum vereador chegou a esta Casa a não ser com o intuito dar o 

melhor de si para a cidade. Todos os vereadores que passaram por esta Casa, durante esses 

16 anos em que estive aqui, sempre chegaram imbuídos de boa intenção e de se fazer o 
melhor. Cabe ressaltar que cada um possui seu limite e que cada um possui seu patamar e 

sua função de vida, sendo que determinada pessoa somente pode até certo limite. Deve-se 

levar em consideração que também é plausível o respeito pelas pessoas. Saio muito 

agradecido. Possuo quatro mandatos, fui presidente da Câmara e secretário de governo. Em 
minha opinião, acredito que alcancei uma grande vitória, assim como também a maioria 

desta Casa que vem de origem muito humilde e simples. Ser vereador desta cidade é como 

ser a façanha mais importante das eleições. São apenas 10 cadeiras. É muito fácil criticar 

quem está de fora, mas somente cerca de 100 pessoas se propõem a se candidatarem e 
disputar as cadeiras desta Casa. Ser candidato a Prefeito é muito difícil. Muitas pessoas 

acreditam que uma derrota nas eleições é uma derrota da vida. Costumo dizer, em minha 

opinião, que uma derrota nas eleições é uma vitória da vida, pois adquirimos uma imensa 

experiência de vida. Aquilo que você adquire não existe dinheiro que pague e faculdade 
que ensine. Costumo dizer que a vida pública me proporcionou grandes ensinamentos. 

Mesmo cursando cerca de três faculdades, acredito que não absorveria grande 

conhecimento como tenho absorvido nessa vida pública. Estou saindo muito preparado 

desta Casa. Por esse motivo gostaria de agradecer. Primeiramente gostaria de agradecer a 
Deus, pois foi ele o responsável em me proporcionar Saúde para estar diante desta tribuna. 

Em segundo lugar gostaria de agradecer a minha família, a minha esposa Edna, assim como 

também as minhas filhas Laís e Liz. Por que faço esse agradecimento a elas? Porque sem 

família não existe política. A pessoa que se propor a entrar na política sem o apoio familiar, 
acredito, com toda certeza, que a família acabará destruída. Estou terminando esse 

mandato, mas com a família sempre unida. Confesso que nunca quiseram que ficasse na 

política, mas sempre respeitaram a minha vontade e sempre me apoiaram. Então, por esse 
motivo, dedico esse agradecimento especial a minha esposa e minhas filhas. Também 

gostaria de agradecer aos meus irmãos, familiares e todos os amigos que participaram e 

colaboraram com minha pessoa. O mais importante é que sempre viemos com a boa 

intenção de mudar a cidade e apresentar algo novo. Durante 30 anos era determinado 
governo. Durante oito anos foi outro governo. Volta-se o governo antigo. Acredito que a 

população poderá fazer a comparação e escolher os melhores caminhos. É muito importante 

deixar claro o processo de redemocratização. Agradeço ao prefeito Toninho Belini e toda 

sua família por essa dádiva. Devemos parabenizar o prefeito Toninho pelo grande trabalho 
que o mesmo fez durante todos esses anos. Gostaria de agradecer todos os funcionários da 

Prefeitura que tive o privilégio de trabalhar, assim como aqueles que não concordavam com 

nossas ideias, pois caso todos pensassem igual, acredito que não teria sentido a existência 

da oposição e da situação. Seria uma grande normalidade. É salutar a oposição e muito 
importante a divergência de ideias. Sempre discutíamos. Cometemos erros e acertos, mas 

acredito que são situações muito importantes dentro do processo político. Itapira cresceu e 



amadureceu. Sou grato a cada um de vocês e aos que já passaram por aqui. É como o 

vereador Décio disse, ou seja, as discussões ficavam somente dentro desta Casa. Lá fora 
éramos amigos. Também gostaria de agradecer a cada funcionário desta Casa. Não vou 

citar nomes, pois alguns já não se encontram entre nós nos dias atuais. Muito obrigado. 

Peço desculpas por sair do sério algumas vezes, mas com certeza nunca foi com o intuito de 

prejudicar alguém. Mesmo sendo secretário de governo na época, sempre acabava 
marcando presença nesta Casa pelo menos um dia da semana. Tenho muitos adversários 

políticos. Infelizmente alguns levam a discussão para o lado pessoal, mas devemos saber 

relevar. Não vou dizer em perdão porque é muito complicado. Ainda não cheguei nesse 

estágio. Perdoar é um pouco difícil em algumas situações, mas acredito que devemos deixar 
de lado e torcer para que essas pessoas tenham uma visão de futuro somente para o melhor 

de nossa cidade. Sou grato a todos. O futuro a Deus pertence, mas as atitudes cabem a cada 

um nós. Particularmente estou deixando a vida pública nesse momento e não vou me 

atrever a dizer que serei ou não candidato futuramente. Hoje simplesmente estou me 
retirando da política e a partir do dia 1º passo a cuidar de minha vida e saúde. 

Automaticamente acredito que os jornais poderão me esquecer aos poucos, pois um novo 

prefeito assumirá o cargo. Novamente repito que saio muito maior do que entrei aqui. Isso é 

o mais importante. Fiz muitos amigos na política, mas também muitos inimigos. Aqueles 
que se sentiram ofendidos por mim cabe as minhas desculpas. Cometi muitos erros, mas era 

necessário tomar decisões. Não existe administrador que não tome decisão. Então, enquanto 

administrador posso dizer que tomei minhas decisões. Enquanto vereador também tomei 

minhas decisões e enquanto cidadão continuarei tomando minhas decisões. Muito obrigado 
a todos, assim como também aos ouvintes da Rádio Clube. A partir do dia 1º a janela de 

meu escritório será o mundo e se Deus quiser voltarei para minha vida privada. Obrigado e 

boa noite.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-

o encerrado e passa ao EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
MAURO ANTONIO MORENO, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 43ª Sessão Ordinária, realizada no 

dia 11 de Dezembro de 2012. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 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) REQUERIMENTO Nº. 

00338/2012.- Licença para tratamento de saúde na data de 11 de dezembro de 2012. 

Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. Não havendo mais Requerimento de Licença passamos aos Projetos de 

Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 00139/2012.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Convênio com a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da 

Secretaria de Segurança Pública, para implementação do sistema de videomonitoramento. 

A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente 

à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00140/2012.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 

sobre denominação das ruas do Loteamento Residencial "Villagio Verde" e dá outras 

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

aprova por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 

COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 



2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, pela ordem, o Vereador 

Sr. Antonio Orcini solicita a retirada do 5º) Projeto de Resolução nº 002/2012.- Altera o § 
do Art. 75 da Resolução nº 153 de 17 de Setembro de 1990 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Autor: Antonio Orcini. DESPACHO: RETIRADO PELO AUTOR. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. Ato contínuo, a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
solicita a retirada do 6º) Projeto de Lei nº 125/2010.- Dispõe sobre o uso de sacolas 

plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e mercadorias a serem 

utilizadas nos estabelecimentos comerciais em todo município de Itapira. Autores: Mario da 

Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: RETIRADO PELOS 

AUTORES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho – Presidente. Da mesma forma, o Vereador Sr. Décio da Rocha 

Carvalho solicita a retirada do 7º) Projeto de Lei nº 142/2010.- Cria contribuição 

voluntária de munícipe, proprietários de imóveis, pessoas jurídicas do comércio, indústria, 
serviços e inquilinos a ser destinada a Sociedade Esportiva Itapirense. Autor: Décio da 

Rocha Carvalho. DESPACHO: RETIRADO PELOS AUTORES. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos aos Votos de Pesar. 8º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00430/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 

Gregório de Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00431/2012.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Deonilda Castro Semolini. Autoria. Rodnei Semolini.  

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

18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00432/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Silvio 
Semolini. Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00433/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Jorge Paixão. Autoria. Rodnei 
Semolini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00434/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 

Anna Francisca de Mello. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00435/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria da Penha Corrêa. Autoria. Antonio 
Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00436/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 

Luis de Paula Ferraz. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00437/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Geraldo Rosário Filho. Autoria. 

Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00438/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Aparecido Domingues de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) 

Requerimento Voto de Pesar nº. 00439/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 



Aparecida Pereira Massarotti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00440/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo 

falecimento da Sra. Maria André Altafini. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00441/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldemir Moschim. 

Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00442/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sr. Octávio Franklin da Cunha Filho. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00443/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Francisca Silveira da 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00444/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Bronzatti Bachin. Autoria. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00445/2012.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Vanilda de Fátima Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento 

Voto de Pesar nº. 00446/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Moreira de 
Lima. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 

00447/2012.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Carmem Pietra Feza. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00448/2012.- Voto de pesar pelo 

falecimento Sra. Amábile Favero Sabadini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Dezembro 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. 27º) 

Requerimento nº. 00330/2012.- Voto de Congratulação com o estimado casal Sra. Maria 

das Dores Tenório Guimarães e Sr. Luis Guimarães, pelas comemorações de Bodas de 
Ouro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00331/2012.- Voto de 

Congratulação com o Sr. Ademir Baston, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento 
celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00332/2012.- Voto 

de Congratulação com a Sra. Maria Aparecida Galizoni Miquilini, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori.  

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



18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 

Requerimento nº. 00333/2012.- Voto de Congratulação com a Professora Maria da Penha 
Piva Bosso, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. 

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

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00334/2012.- Voto de Congratulação com o Sr. 
João Momesso, pelo transcurso de seu 97º aniversário de nascimento celebrado 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00335/2012.- Voto de 
Congratulação com os jogadores, dirigentes, membros da Comissão Técnica, 

patrocinadores, funcionários e com a grande massa de torcedores do Corinthians Futebol 

Clube, pela conquista do Bicampeonato Mundial de Futebol, conquistado no Japão. 

Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00336/2012.- Moção de Louvor e 

Reconhecimento ao professor Valdir José Barbanti pelos 40 anos de excelentes trabalhos 

desenvolvidos junto à USP - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto, da qual é o atual 
diretor da Escola de Educação Física. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento 

nº. 00337/2012.- Voto de Congratulação com os empresários itapirenses Marcos Lacerda e 
Sederval Antonio Ferrari, diretores-proprietários da CASA EXPRESS, vencedora do 

Prêmio Câmara Brasileira de Indústria e Construção -CBIC, de Inovação e 

Sustentabilidade, ocorrido no Iate Clube de Brasília. 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 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00534/2012.- Sugere denominar-se rua ou 

logradouro público de Adolfo Belline. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 

00535/2012.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de entulho na Rua Euclides 

Vieira, no loteamento Jardim Raquel. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 

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

00536/2012.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de entulho na Rua Dr. Fernando 
Costa, na Vila de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00537/2012.- Sugere 

denominar-se rua ou logradouro público de Hortência Boretti Lang. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 

Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 

39º) Indicação nº. 00538/2012.- Sugere denominar-se rua ou logradouro público de Catia 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00539/2012.- Indicamos ao Sr. 

Prefeito Municipal, que determine melhorias na estrada rural que dá acesso à Fazenda 

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

UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel 

de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00540/2012.- Sugere obras de 



galeria de água e terraplenagem para tampar os buracos da Avenida Antonio Marangoni, 

em Barão Ataliba Nogueira, que ainda não possui pavimentação asfáltica. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 

Presidente. 42º) Indicação nº. 00541/2012.- Sugere retirada de entulhos depositados na rua 

José Marella, bairro Nosso Teto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 

APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 

00542/2012.- Sugere melhorias na iluminação da Praça Pública e roçagem do Campo de 

Futebol do jardim Camburiú. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 

POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 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: 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

001755/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 11/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor de R$ 18.466,99. DESPACHO: 

CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº Ref. 

002819/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 INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMP 09/2012 MUNICIPAL UF SP, no valor 

de R$ 56.615,00. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

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

Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 
CM281475/2012: 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$ 107.314,33. DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 

Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Secretaria de 

Segurança Pública; Gabinete do Secretário: Respostas em atenção ao Requerimento nº 

281/2012, aprovado em 25/09/12, de autoria do Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) 

Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Comunidade Jardim Raquel e 

Jardim Bom Fim: Solicitação de afins para a realização do Natal Diferente com Criança 

Carente no dia 22 de Dezembro de 2012, a partir das 17 horas da tarde com término 

previsto às 00:00 horas, na rua Japão, nº 287, nesta urbe. DESPACHO: CIENTE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques 

Filho – Presidente. Não havendo mais Ofícios, o Sr. Presidente suspende os trabalhos por 

15 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer aos Projetos de Lei nºs 

139 e 140/2012. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. 
Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres:” 49º) 

PARECER nº. 176/2012.- Ao Projeto de Lei nº 139/2012.- 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 139/2012, de autoria do Prefeito Municipal que "Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar Convênio com a União, por intermédio do Ministério da Justiça, 

por meio da Secretaria de Segurança Pública, para implementação do sistema de 

videomonitoramento", 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 DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de 

Alvário Marques Filho - Presidente. 50º) PARECER nº. 177/2012.- Ao Projeto de Lei nº 

140/2012.- 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 140/2012, de autoria 

do Prefeito Municipal que "Dispõe sobre denominação das ruas do Loteamento Residencial 
"Villagio Verde" 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, opinam pela aprovação, eis que é justa e meritória a homenagem 

póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo tributam às memórias dos saudosos 
cidadãos Vereador Dácio Clemente; Sebastiana de Almeida Borges; Dr. Jovino Fernandes 

da Costa; Dr. Ronalde Monezzi; e Oscar Dias da Silva. É este o parecer. DESPACHO: À 

ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 

2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente autoriza 
o homenageado da noite, Sr. Valdir José Barbanti, para que faça uso da palavra. A seguir, 

faz uso da palavra o Sr. VALDIR JOSÉ BARBANTI: “Excelentíssimo senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Itapira. Excelentíssimo vereador Carlos Sartori, em nome de quem 

gostaria de saudar todos os vereadores desta Casa. Prezados parentes, queridos amigos. Boa 
noite. Confesso que até o momento sinto um pouco de constrangimento de estar diante 

desta tribuna. Sempre pensei que devo muito mais a esta cidade do que ela à mim. Aliás, a 

cidade não me deve nada. Como atualmente estou empenhado em uma diferente tarefa que 

sempre tive a oportunidade de fazer, acredito que estou preocupado com um termo 
chamado sustentabilidade. Nada mais é que uma situação de fazer coisas que não 

prejudique as gerações futuras. Existe uma preocupação com a água, energia e o ambiente, 

além de outros fatores. Como estou em uma situação de construções fico perguntando aos 

engenheiros se alguém poderá fazer alguma coisa futuramente. A resposta é sempre a 
mesma. É necessário possuir uma base muito boa para sustentar alguma coisa futuramente. 

Ouço muito essas palavras, ou seja, 'base muito boa'. Quando refletia a respeito dessa 

homenagem cheguei a conclusão de que falaria um pouco a respeito de 'base'. Vivi a minha 

infância e adolescência em Itapira. Eram outros tempos. Naquela época não tínhamos tantos 
carros. Não tínhamos ônibus. Não tínhamos muitas tecnologias. Lembro-me perfeitamente 

quando muitas vezes subi o morro do Cubatão para chegar até o grupo escolar chamado 

Júlio Mesquita. Estive refletindo e vejo que o ambiente de Itapira me possibilitou uma 

'base' que todo ser humano necessita. Fui alfabetizado no grupo escolar Júlio Mesquita. 
Nesse grupo recebi os primeiros ensinamentos vindos de vários professores fantásticos. 

Eram verdadeiros educadores daquela época. Tenho a satisfação e orgulho de ver presente a 

Dª Neusa, pois foi a minha primeira professora do 1º ano do grupo escolar. Possuía sete 
anos. Jamais me esquecerei da Dª Neusa. A Dª Neusa foi a pessoa que acendeu a primeira 

chama da leitura e escritura em minha pessoa. Fui o melhor aluno da turma dela. Ela me 

deu de presente um livro que se chamava 'Os Três Gatinhos'. Acabei perdendo o livro, Dª 

Neusa, pois em minhas andanças pelo mundo acabei não sabendo onde o mesmo foi parar, 
mas, cabe ressaltar, que o conteúdo do livro jamais se apagará de minha memória. Tive a 

felicidade de ser aluno da professora Gilmery Ulbrich. A minha geração se lembra dos 

professores da época. Quase todos tiveram aula com o professor Fenísio Marchini. Naquela 

época o ginásio constituía-se em membros que não estavam apenas interessados em 
preparar alguém para o vestibular. Vários professores já não estão entre nós, mas acredito 

que jamais serão esquecidos. Na época em que estávamos no ginásio havia chegado um 

novo professor na cidade chamado Barreto. Na época o professor tinha um apelido. Era 

chamado de 'Budu'. O professor Barreto era um verdadeiro educador, pois o mesmo se 
preocupava com cada aluno. O professor Barreto nunca se preocupou em ser reconhecido. 

Todos os alunos que passaram por ele possuem o mesmo pensamento. Ele acreditava no 



valor do movimento. Ele não ficava apenas interessado no esporte. Lembro-me que ele 

também nos dava muitas lições de moral, disciplina e lealdade. Lembro-me que no passado 
tive aula de Latim. A minha geração foi muito beneficiada. É uma base de movimento 

natural pela própria situação geográfica da cidade. Com essa base de movimento 

poderíamos ir para qualquer lugar. A base é sólida e útil para a formação de qualquer 

cidadão. É uma base moral, de valores, de disciplina, de ética e de esforço. Aprendemos a 
nos esforçar na vida graças ao esporte. O esporte foi o responsável por essa posição de 

destaque. Tenho muito orgulho de ser itapirense. O meu constrangimento seria no sentido 

de que por ter recebido toda essa 'base' de convívio entre os amigos e formado grandes 

amizades, acredito que devo mais a essa cidade do que ela à mim. Espero ter possibilidade 
de oferecer coisa maior por tudo que já recebi dessa cidade. Agradeço muito a todos pela 

honraria. Peço para que zelem pela Educação em nossa cidade. O nosso país está 

necessitando muito dessa situação. A formação de uma base sólida será útil caso nosso país 

queira se desenvolver. Pensem muito na Educação e na formação de nossas crianças e 
jovens. Muito obrigado. A seguir, pela ordem, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA 

DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Minha filha nunca tinha participado de uma 

prova de natação. Lembro-me que disse o seguinte para minha filha: 'Filha, e se você 

chegar em último lugar?:' Ela me respondeu que estava apenas indo para participar e 
competir, colaborando com a sua equipe. No final a equipe de minha filha ganhou. Então, 

essa situação é obra do professor Barreto. O senhor terá a minha eterna gratidão. Não 

poderia deixar passar em branco essa situação. Muito obrigada.” Esgotadas as matérias 

constante do Expediente, o Sr. Presidente passa de imediato à Ordem do Dia. = ORDEM 

DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00139/2012.- Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Convênio com a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por 

meio da Secretaria de Segurança Pública, para implementação do sistema de 

videomonitoramento. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 

139/2012. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 

VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 

de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 00140/2012.- Dispõe sobre denominação das ruas do Loteamento 

Residencial "Villagio Verde" e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não 

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

primeira votação o Projeto de Lei nº 140/2012. 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 nº 140/2012. 

Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 18 de Dezembro de 2012. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00337/2012.- Voto de 

Congratulação com os empresários itapirenses Marcos Lacerda e Sederval Antonio Ferrari, 

diretores-proprietários da CASA EXPRESS, vencedora do Prêmio Câmara Brasileira de 

Indústria e Construção -CBIC, de Inovação e Sustentabilidade, ocorrido no Iate Clube de 
Brasília. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 337/2012. 

Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Dezembro 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. 

 


