
ATA DA 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 de março de 2011. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário "Ad Hoc": LUIS HENRIQUE FERRARINI . 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 FERR ARINI, LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 
ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA C ALIDONE DOS 
SANTOS. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum 
Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador 
LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
01 de Março de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das 
matérias constantes do Expediente. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao Plenário o Balancete 
dos recursos recebidos e as despesas do mês janeiro, nos termos do inciso XIV do Art. 32 da 
LOMI. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
Não havendo mais Ofícios o Sr. Presidente faz a leitura do Relatório. 3º) RELATÓRIO Nº. 
003/2011.- Prestação de contas pelo Poder Executivo, referente ao 3º quadrimestre do 
exercício de 2010, apresentada em audiência pública no dia 25 de fevereiro, no plenário da 
Câmara Municipal. Autoria. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos 
Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0027/2011.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal em 
Exercício submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o 
programa de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família 
Acolhedora". DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) 
Projeto de Lei nº. 0028/2011.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal em Exercício submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina Praça de Arthur Baiochi 
Netto. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de 
Lei nº. 0029/2011.- Em que o Sr. Vice-Prefeito Municipal em Exercício submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com 
entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que especifica. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 7º) Emenda Substitutiva de nº. 001/2011.- Altera a letra 
"c" do Artigo 5º da Lei nº 4.646/2010 e inclui a letra "d", que passará a constar com a seguinte 
redação:. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2010. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 8º) PARECER nº. 36/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 
08/2010. 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 008/2010, de autoria do Chefe do Poder 



Executivo, que "Institui o Código do Meio Ambiente do Município de Itapira e dá outras 
providências", após minuciosos e acurados estudos sobre o teor da matéria, acordaram por 
apresentar uma Emenda Aditiva e Modificativa , em atendimento as sugestões apresentadas 
nas audiências públicas realizadas para discussão da matéria. EMENDA ADITIVA E 
MODIFICATIVA Nº 01/2011 AO PROJETO DE LEI COMPLEMEN TAR 008/10. 
Acrescenta-se e altera dispositivos ao Projeto de Lei Complementar nº 08/2011, conforme 
especifica: Art. 1º - Dá nova redação aos §§ 5º e 8º do Artigo 9º, que passarão a constar com 
a seguinte redação: Art. 9º - .............§ 5º - O empreendedor deverá apresentar original e 
cópias do EIA/RIMA à SAMA que, antes de designar a Audiência Pública, franqueará o 
conhecimento do RIMA a todas as secretarias municipais, ao Ministério Público, às 
entidades ambientalistas não governamentais cadastradas na SAMA e sediadas no 
Município. ............§ 8º - Ao Relatório de Impacto Ambiental – RIMA dar-se-á 
publicidade nos órgãos de imprensa do município, não constando, contudo, desses 
documentos, matéria referente a sigilo industrial, assim solicitado, demonstrado e 
concedido. Art. 2º - Suprime-se o Art. 18 renumerando-se os seguintes: Art. 3º - Altera-se o 
inciso II do Art. 25. ( corrigir o termo sereia por sirenes).....Artigo 25 – (....): I - ; II – sirenes 
ou aparelhos sonoros de viaturas quando em serviços de socorro ou de policiamento; 
Art. 4º - Altera o Artigo 47 e seus incisos. Artigo 47: O Município obriga-se: I - ............. II 
- ........... implantar e operar, diretamente ou através de terceiros, sob a forma de contrato ou 
convênio, sistemas de monitoramento permanente e contínuo das condições do ar, solo e 
água, nos locais de manuseio, tratamento ou disposição final do lixo. III – implantar a coleta 
seletiva na área urbana e rural, construir, manter e operar, diretamente ou através de terceiros, 
sob a forma de contrato ou convênio, unidade industrial para processamento do lixo coletado 
através do programa de coleta seletiva do lixo e do local destinado ao tratamento ou 
disposição final do lixo. (Nesse inciso, uni o parágrafo segundo do artigo 47 com seu 
inciso II). IV  - ....... V - Implantar a reciclagem de resíduos de construção civil que, 
deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos por transporte especial, nas 
condições estabelecidas pela SAMA devendo ser depositados em locais especificados, 
atendidas às especificações constantes do Decreto que regulamentar esta Lei (Antigo inciso V 
do artigo 48, foi alterada a expressão “Decreto que regulamentará o todo ou parte desta 
Lei. E inserida a expressão que inicia o inciso Implantar reciclagem de resíduos de 
construção civil que, estava presente no §3 do artigo 48”). VI – Os resíduos sólidos, 
portadores de agente patogênicos inclusive os de serviços de saúde, hospitalares, laboratoriais, 
farmacológicos ou produtos contaminados, deverão ser adequadamente acondicionados e 
conduzidos por transporte especial, nas condições estabelecidas pela SAMA devendo ser 
tratados convenientemente processos específicos no local da deposição final, atendidas as 
especificações constantes do Decreto que regulamentar esta Lei. (Antigo §2º do artigo 48, 
com alteração da expressão “Decreto que regulamentar todo ou parte desta Lei”). Art. 
5º - Suprimem-se os §§ 1º, 2º e 3º do Art. 48. (os parágrafos devem ser suprimidos, pois, 
foram contemplados no artigo 47). Art. 6º - Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 61, com 
a seguinte redação: (Emenda Vereador Carlinhos). Art. 61 - ................Parágrafo único - 
As árvores existentes e as que vierem ser plantadas nos logradouros públicos, como 
praças, parques infantis, jardins, escolas deverão ser nominadas e identificadas de 
acordo com suas espécies, por placas. Art. 7º - Altera o § 2º do Artigo 76. (Alterar a palavra 
horários, por honorários). Artigo 76 - (....). § 1º - (....). § 2º - O infrator poderá solicitar a 
elaboração de perícia, devendo depositar o valor dos honorários periciais no prazo de 3 
(três) dias, sem o que a prova será indeferida. Art. 8º - Suprimem-se os parágrafos 
segundo e terceiro e altera o parágrafo quarto do Art. 81, que passará a constar com a seguinte 



redação. Artigo 81 - Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente. § 1º - 
Constituem recursos do Fundo: I - dotações orçamentárias; II - o produto das multas 
arrecadadas pelo Poder Público Municipal, oriundas de infrações ambientais tipificadas 
nesta Lei; III - as doações e os legados. § 2º - SUMPRIMIR. § 3º - SUMPRIMIR. § 4 ° - 
Os recursos componentes do Fundo serão aplicados exclusivamente em projetos de 
interesse ambiental aprovados pela CODEMA. Art. 9º - Altera o Art. 82, que passará a 
constar com a seguinte redação: (a palavra propor Ação Civil Pública deve ser substituída 
por acompanhar Ação Civil Pública).....Artigo 82 - Ao CONDEMA caberá, dentre 
outras funções, assessorar, juridicamente o sistema municipal de meio ambiente, 
acompanhar a Ação Civil Pública, isoladamente ou em litisconsórcio com o Ministério 
Público, devendo funcionar, obrigatoriamente, como assistente deste em todas as ações 
penais ambientais em que o local da infração seja do Município. Art. 10 - Altera o 
"caput" do Art. 84, que passará a constar com a seguinte redação: (O Inspetor Ambiental 
deve ser substituído por Os fiscais ambientais). ....Artigo 84 - Os fiscais ambientais têm o 
dever de inspecionar as atividades e obras sujeitas a licenciamento ambiental, 
constituindo falta grave a omissão dos servidores. Quanto ao mérito, todavia, deixam a 
critério do Colendo Plenário.  É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 37/2010.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 03/2011. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera o artigo 1º da Lei Complementar nº 3627, de 19 de maio de 2004 e acrescenta o 
Parágrafo Único ao citado artigo", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 
38/2010.- Ao Projeto de Lei nº 008/2011 e Emenda Aditiva nº 01/2011. A Comissão de 
Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social Comissões de Justiça e 
Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 008/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 4.068, de 
04 de abril de 2007, com alterações dadas pelas Leis nº 4.109, de 06 de junho de 2007 e 
4.465, de 17 de julho de 2009 e dá outras providências.", bem como à Emenda Aditiva nº 
01/2011, de autoria do Vereador Luis Hermínio Nicolai, após minudentes e acurados estudos 
acordou por exarar parecer favorável à matéria, eis que após minuciosas explicações dos 
representantes da empresa na reunião desta Comissão, que a empresa ficou prejudicada com a 
crise financeira mundial de 2010, havendo então, motivo para a fixação da data base para o 
ano de 2006. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
11º) PARECER nº. 39/2010.- Ao Projeto de Lei nº 009/2011 e Emenda Aditiva nº 
01/2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social 
Comissões de Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a 
este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 009/2011, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei 
Municipal nº 4.069, de 04 de abril de 2007, com alterações dadas pelas Leis nº 4.110, de 06 



de junho de 2007 e 4.466, de 17 de julho de 2009 e dá outras providências", bem como à 
Emenda Aditiva nº 01/2011, de autoria do Vereador Luis Hermínio Nicolai, após minudentes 
e acurados estudos acordou por exarar parecer favorável à matéria, eis que após minuciosas 
explicações dos representantes da empresa na reunião desta Comissão, que a empresa ficou 
prejudicada com a crise financeira mundial de 2010, havendo então, motivo para a fixação da 
data base para o ano de 2006. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
- Presidente. 12º) PARECER nº. 40/2010.- Ao Projeto de Lei nº 016/2011. 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 nº 
016/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Institui o Conselho Municipal de 
Turismo e dá outras providências", são de parecer favorável à matéria, 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 10 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) PARECER nº. 
41/2010.- Ao Projeto de Lei nº 026/2011. 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 nº 026/2011, de autoria do Vice-Prefeito 
Municipal em exercício, que "Autoriza o Município doar agasalhos ao Fundo Social de 
Solidariedade e colchões à Policia Civil do Estado de São Paulo - Unidade de Detenção 
Triagem e Encaminhamento de Itapira", são de parecer favorável à matéria, 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 10 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente 
diz o seguinte: “Antes de iniciarmos a votação dos requerimentos de pesar, requerimentos e 
indicações vamos, nos termos da Lei Orgânica e Regimento Interno, proceder a eleição do 
cargo da 2ª Secretaria, tendo em vista a renúncia do ex-vereador Paulo Roberto Andrade que 
vagou o referido posto. Primeiramente gostaria de deixar a palavra em aberto aos candidatos 
para preencher a vaga da 2ª Secretaria. Muito obrigado.” A seguir, o Vereador ANTONIO 
ORCINI  diz o seguinte: “Sou candidato para preencher o referido cargo, mas não gostaria de 
fazer uso da palavra nesse momento.” Não havendo mais nenhum candidato, o Sr. Presidente 
coloca em votação, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica, o nome do Vereador 
Antonio Orcini para preencher o cargo da 2ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Itapira. Aprovado por unanimidade. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
ANTONI ORCINI:  “Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela referida aprovação de 
meu nome para preencher o cargo da 2ª Secretaria desta Casa de Leis. Estou muito feliz, pois 
depois de 28 anos retorno novamente a este cargo. Serei fiel ao cargo com muito respeito a 
presidência desta Casa. Muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria 
de agradecer o nobre vereador Ferrarini, pois durante todo esse período conduziu muito bem a 
2ª Secretaria desta Casa de Leis. Também gostaria de parabenizar o nobre vereador Antonio 
Orcini e que o mesmo assuma, de imediato, a 2ª Secretaria desta Casa de Leis.” 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. 14º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0051/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Roberto Lesses. Autoria. Mauro Antonio Moreno. Luis Henrique Ferrarini DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0052/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Renata de Mello. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0053/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Srs. Maria 
Aparecida da Silva. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0054/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim de Ferreira da Silva. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. 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 homenagem póstuma guardando um minuto de silêncio referentes aos Votos de 
Pesares lidos acima. A seguir, o Sr. Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 18º) 
Requerimento nº. 0050/2011.- Voto de Congratulação para com o professor José de Oliveira 
Barreto Sobrinho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro 
Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 0051/2011.- Requer a 
criação de uma comissão especial de vereadores objetivando realização de estudos de projetos 
que visem o tombamento histórico de imóveis e espaços no município. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 0052/2011.- Requer oficiar a Direção da 
empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a ampliação de uma 
linha para atender os alunos da nova unidade da ETEC, além da construção de um ponto de 
ônibus, dotado de cobertura e bancos em frente a nova unidade da instituição, no jardim Santa 
Bárbara. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 0053/2011.- 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 o 
número de alunos na rede municipal de ensino que faz parte do projeto inclusão intelectual, 
direcionado aos portadores de necessidade especial, assim como o valor gasto com cada um. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 22º) Requerimento nº. 0054/2011.- Voto de Congratulação com as mulheres, 
pela data de 08 de Março, Dia Internacional da Mulher. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) 
Requerimento nº. 0055/2011.- Voto de Congratulação com a equipe de base da Sociedade 
Esportiva itapirense, em nome de seu técnico, Sérgio Roberto Melle, pelo brilhante trabalho 
que vem desenvolvendo com os jovens atletas. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 
00115/2011.- Sugere reforma na pista de atletismo José de Oliveira Barreto Sobrinho. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00116/2011.- Sugere o asfaltamento do piso 
do estacionamento do Hospital Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00117/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que determine a colocação de telas ou redes nas sacadas a partir do 2º 
andar do Hospital Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00118/2011.- Sugere construção 
de redutor de velocidade tipo lombada na rua que abriga a entrada da ETEC Itapira no bairro 
Santa Bárbara. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: 
À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00119/2011.- Sugere 
construção de um playground no bairro Istor Luppi. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 
00120/2011.- Sugere execução de obra de revitalização na Praça central do Conjunto 
Habitacional Humberto Carlos Passarela. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 
Indicação nº. 00121/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária 
pelo serviço de coleta de lixo na cidade, a Sanepav, reivindicando a implantação de coleta 
seletiva de lixo em Itapira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00122/2011.- Sugere serviços de manutenção em toda extensão da praça Julio Recchia no 
bairro Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00123/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito instalação de lixeiras nas principais vias e praças da cidade. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00124/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos 
objetivando implantar na rede básica de saúde um programa voltado a portadores de 
distúrbios alimentares. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador 
Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 



ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00125/2011.- Sugere 
execução de limpeza em todas as caixas d'águas dos órgãos públicos municipais. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 35º) Indicação nº. 00126/2011.- Sugere recuperação e nova pintura da sinalização 
de solo em toda as vias do Jardim Raquel e região conhecida como Morro do Macumbê. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 36º) Indicação nº. 00127/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente que realize uma maior fiscalização e faça cumprir a lei municipal que obriga 
estabelecimentos comerciais a disponibilizarem o álcool em gel para seus clientes. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 37º) Indicação nº. 00128/2011.- Sugere denominação de Dr. José Roberto Lesses 
a um logradouro público municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o 
vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 
00129/2011.- Sugere denominação de Euvaldo Soliani a um logradouro público municipal. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 39º) Indicação nº. 00130/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 
Departamento de Trânsito, designar a presença de Guardas de trânsito nos horários de pico 
nas ruas sem semáforo na região central. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) 
Indicação nº. 00131/2011.- Sugere contratação de um médico para atuar na Rede Básica de 
Saúde e que o mesmo seja exclusivamente para cobrir férias de outros profissionais. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Indicação nº. 00132/2011.- Sugere dotar o piso do estacionamento do 
Hospital Municipal com pedras ou britas com objetivo de se evitar a formação de barro no 
local. Autoria. Luis Herminio Nicolai. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a 
retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 
AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00133/2011.- Sugere execução de 
asfaltamento sobre paralelepípedos no trecho inicial da Rua Francisco Glicério. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
43º) Indicação nº. 00134/2011.- Sugere a elaboração de planta das galerias de águas pluviais 
no município. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00135/2011.- Sugere 
gestões objetivando instalação de pontos de iluminação na avenida que abriga a nova unidade 



da ETEC, no jardim Santa Bárbara. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 45º) Ministério da 
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 
CM005237; 000606: Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 437.795,99. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Ministério da Saúde Nº Ref. 002642; 000363; 
001109; 003671/MS/SE/FNS.- Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em 
cumprimento ao art. 1º da Lei nº 9.452, de 20/03/1997, no valor de R$ 625.395,24. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Câmara Municipal da Estância Turística de 
Avaré: Fiel cópia do Requerimento 146/2011, onde manifesta o apoio incisivo a emenda ao 
projeto de lei nº 302/2007, que tramita no Senado Federal, visando extinguir as altas 
programadas – procedimento em que os peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) determinam por quanto tempo o segurado poderá receber benefícios como o 
auxílio-doença. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Itapira: Convite para a realização da cerimônia de inauguração da Central 
de Materiais Esterilizados “Dr. Antonio Joaquim Ramos”, a realizar-se no dia 11 de Março de 
2011, às 17:00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Ofício SNJ n. 225/2011. Ref. 
Requerimento n. 018/2011.- Conforme cediço, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos, requereu toda a documentação, deste a triagem até a decisão do projeto "Minha Casa 
Minha Vida". Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 50º) 
Ofício SNJ n. 221/2011. Ref. Requerimento n. 027/2011.- Conforme cediço, o vereador 
Carlos Alberto Sartori, requereu informações sobre o fato desta Municipalidade, ter optado 
por receber da FURP (fundação de Remédio Popular), parte da quantia de medicamentos, 
dividida em remédios e restante em Dinheiro, montante esta a ser aplicado na aquisição de 
outros medicamentos necessários. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 
Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o RAZÕES DE VETO 
AO AUTÓGRAFO Nº 157/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal, apresenta a essa E. 
Câmara as razões de veto ao Autógrafo 157/2010, ao Projeto de Lei 62/2010, que institui o 
programa de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família 
Acolhedora. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori requer e a Casa aprova 
por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 7 dias a fim de melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA A 7 DIAS SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto 
de Resolução nº 001/2011.- Cria e aumenta cargos que especifica na Estrutura do Quadro de 
Funcionários da Câmara Municipal e dá outras providências. Autoria: Mesa da Câmara. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Senhor presidente, membros da Mesa, nobres colegas, público presente, boa noite. O referido 
projeto de resolução de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis começou a ser estudado 



logo no início de minha presidência nesta Casa, tendo em vista que comecei a analisar as 
dificuldades com a falta de funcionários. Baseado em todos os cargos que foram divulgados, 
acredito que apenas houve uma crítica em relação ao cargo de motorista. Em minha opinião, 
não concordo com as críticas, porque possuímos dois automóveis nesta Casa de Leis e 
nenhum motorista. É sempre comum os vereadores se deslocarem aos congressos, Assembléia 
Legislativa e demais eventos sociais. Toda a vez que esse fato acontece é necessário 
retirarmos algum funcionário da Casa. Quais são os funcionários que possuímos nesta Casa? 
O Paulinho responsável pela chefia de gabinete e parte administrativa, o Francisco 
responsável pela diretoria como um todo, o Osmar responsável pela parte de RH e 
Informática, o Elias responsável pela parte jurídica e o André, onde atualmente é responsável 
pela contabilidade no lugar do Francisco. Iniciamos o estudo de forma ampla, tendo em vista 
a parte jurídica na época. No decorrer dos meses, com o próprio jurídico e os demais 
funcionários da Casa, cheguei a conclusão da criação dos referidos cargos. Seria um contador 
para realizar os trabalhos de contabilidade e lançamento, pois atualmente o responsável pelo 
cargo faz tudo. Alguém deveria analisar a situação, pois nos dias de hoje não devemos errar, 
principalmente em relação ao projeto AUDESP. Qualquer erro é fatal para a presidência da 
Câmara e os membros da Mesa Diretora. O cargo de operador de áudio, vídeo e foto seria 
necessário pelo fato de que hoje possuímos a contratação de serviços terceirizados, ou seja, o 
Zalberto. Pode ser contestado a qualquer momento essa situação. Digo essa situação na frente 
do Zalberto, porque ele mesmo pode prestar o concurso para preencher o referido cargo. O 
funcionário Osmar acaba realizando os trabalhos de transmissão pela internet nas sessões e o 
Zalberto as situações de filmagem e fotos. Existe outro problema em relação ao Centro de 
Informática direcionado aos alunos de nossa cidade. O Centro de Informática deveria começar 
a funcionar, lembrando que um determinado funcionário nortearia os alunos. A Casa não 
possui o referido funcionário para disponibilizar, lembrando que necessitaria colocar o Osmar 
para nortear os alunos, pois é único apto para executar tal função. O motorista, como disse 
anteriormente, é necessário, pois possuímos dois veículos nesta Casa. Quando existe alguma 
viagem marcada para São Paulo é necessário algum funcionário acompanhar os vereadores, 
lembrando que muitas vezes os dois carros oficiais viajam, resultando na ausência de dois 
funcionários nesta Casa. Em relação aos três escriturários administrativos é necessário pelo 
fato de que esta Casa possui muitos serviços. Quando a Karen ou o Thiago não estão 
presentes para executar os serviços de bancos, conseqüentemente novamente é necessário os 
funcionários graduados desta Casa realizarem tais funções. Particularmente, acredito que é um 
desperdício colocar um funcionário graduado para realizar tais funções. Basicamente, o 
Thiago é responsável pelos requerimentos e elaboração da ata das sessões. Inclusive as 
sessões estão sendo muito longas, onde conseqüentemente o mesmo leva a semana toda para 
confeccioná-la. Então, praticamente perdemos o Thiago a semana toda para confeccionar as 
atas... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Você pode 
me dizer quanto esse fato oneraria a folha de pagamento?... Continuando o orador: 
Considerando todos esses valores, incluindo férias e décimo terceiro, oneraria em R$ 
168.967,00 o ano completo. Mesmo que o concurso seja realizado no presente momento, 
acredito que somente no próximo ano serão chamados os candidatos aprovados para 
preencherem as vagas. A intenção é que sejam chamados ainda esse ano. Inclusive a Casa 
bancaria a empresa responsável em realizar o concurso para a população não desembolsar 
nenhum valor. O concurso será realizado para todos os cargos no mesmo dia. É para dificultar 
que alguma pessoa preste concurso para dois cargos. Também estamos aumentando o número 
de servente, pois somente uma pessoa não é suficiente para limpar esse prédio. Quando a 
Edna tira férias não possuímos ninguém para suprir as necessidades da Casa. Desse modo, 



dependeremos do Executivo para emprestar funcionários para executar as funções nesta Casa. 
A intenção é que esta Casa fique totalmente independente do Executivo. O cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Contabilidade seria direcionado ao responsável em 
enviar todas as informações ao AUDESP. Desse modo, estaremos centralizando uma pessoa, 
colaborando para a constatação do responsável quando houver qualquer tipo de falha como 
houve na administração do ex-vereador Flávio Pavinato. Na realidade foi uma falha de 
interpretação na época. Quase o ex-vereador Flavio Pavinato se tornou inelegível por uma 
simples falha. Não foi computada a entrada do dinheiro na Casa, sendo que com isso 
ultrapassou os limites. A partir desse momento não se poderia responsabilizar os funcionários 
e o presidente. Então, para que não aconteça isso novamente centralizaríamos as 
responsabilidades a essa pessoa. O cargo comissionado deve ser preenchido por um servidor 
concursado desta Casa. A presidência poderá cobrar dessa pessoa responsável. A opção da 
criação dos assistentes administrativos seria para disponibilizar mais suporte e mobilidade 
para o pessoal. Resumidamente, possuímos dois veículos e nenhum motorista, possuímos um 
Centro de Informática, em que pese estar oficializado, mas não possuímos nenhum 
funcionário a disposição para administrá-lo, possuímos somente uma servente para limpar 
esse enorme prédio sem ninguém para supri-la na sua ausência, dentre outros fatores. 
Inclusive não sabemos qual será a empresa responsável pela elaboração do concurso público e 
tipo de modalidade. Deixo a disposição as minhas explicações. Caso vossas excelências 
entenderem que realmente é necessário, gostaria que votassem favoráveis para darmos 
andamento no processo. Estou visando facilidade e qualidade de atendimento aos vereadores 
desta Casa. Gostaria de frisar que o funcionário Francisco se aposenta no final de meu 
mandato. Então, acredito que o contador é necessário para começar a aprender todo o 
processo contábil. Lembrando que logo em seguida a funcionária Fátima também se 
aposentará. Espero que vocês entendam a situação. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres 
pares, público presente, boa noite. O senhor presidente possui total razão em relação a alguns 
fatos. Sempre defendi nesta Casa a questão dos assessores. Nunca escondi esse fato de 
ninguém. Todas as Câmaras Municipais de nossa região possuem assessores direcionados aos 
vereadores. Os assessores são cargos de confiança. Quando o vereador não se elege 
conseqüentemente o assessor também não. Muitas vezes algumas pessoas se deslocam até esta 
Casa de Leis para solicitar algum pedido aos vereadores, lembrando que não possuímos 
ninguém para nos representar. Seria muito bom para os vereadores caso houvesse outras 
pessoas para nos ajudar. A remuneração não necessitaria ser muito alta... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Como tomamos essa atitude para estruturar 
a Casa com os cargos concursados, também existe uma determinação ao jurídico para que 
pesquise na região esse tipo de fato. Acredito que existem até gabinetes criados direcionados 
aos vereadores. Estou aguardando retorno para que o andamento seja independente. A 
estrutura que estamos pleiteando é direcionada na estruturação da Casa para melhor 
comodidade aos vereadores e ao público. Os cargos comissionados não foram abordados em 
nenhum momento. Muito obrigado... Continuando o orador: Mas isso deveria ser criado 
imediatamente. Vou acatar o que a maioria acatar. Gostaria de lembrar que defendo a questão 
do cargo de confiança direcionado a cada vereador desta Casa. Muito obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Resolução nº 001/2011. Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores 
senhores Cleber João da Silva Borges, Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai e 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Ouvi, senhor presidente, vossa excelência, mas, no entanto, 



pelo número de cargos criados e pelo valor dos referidos salários, acredito que onerará a 
Câmara. Como não concordei com o senhor, acredito que também não concordei com o 
vereador Décio. Caso esta presidência queira discutir com todos os vereadores a questão do 
cargo em comissão, em minha opinião, tudo bem. Como não concordei com ninguém votei 
contra a matéria.” A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de dizer que expliquei 
detalhadamente o projeto. Acato a solicitação do plenário, pois o mesmo é soberano. A única 
coisa que gostaria de salientar é que a partir de hoje continuaremos atendendo o pessoal 
dentro das possibilidades. Peço desculpas a toda população se por ventura houver algum tipo 
de prejuízo em relação ao atendimento. Espero que todos entendam até o momento de 
resolver essa questão. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Entendi plenamente a necessidade desta Casa. Acredito que o 
projeto colaboraria com a modernização e agilidade da Casa. O projeto foi elaborado 
racionalmente pela Mesa Diretora. Lamento que o projeto não será colocado em prática a 
partir desse momento. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “Entendi perfeitamente a situação. Acredito que esta Casa necessita de um 
motorista. Um projeto direcionado a criação do cargo de motorista separadamente seria 
plausível. Nesse momento não há possibilidade. Os funcionários da Prefeitura Municipal 
estão “P” da vida. Há muito tempo os servidores da Prefeitura não recebem aumento. 
Comentei com vossa excelência que viriam a esta Casa alguns servidores do Almoxarifado. 
Caso o projeto fosse aprovado conseqüentemente os servidores não teriam aumento. Desse 
modo, os servidores cobrariam dos vereadores. Acredito que o projeto é fantástico, mas não é 
o momento certo de aprovarmos essa situação. É muito fácil falar. Muito obrigado.” 
DESPACHO: REJEITADO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0016/2011.- Institui o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providência. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 016/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0023/2011.- Autoriza alienação de 
lote de terreno localizado na rua Cônego Henrique de Moraes Mattos, objeto da matrícula nº 
20.501. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 023/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0025/2011.- 
Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel às empresas Transporte Itapirense 
Bertini Ltda e Truck Transportes Itapira Ltda EPP. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, a 
vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova, menos 2 votos 
dos vereadores senhores Luis Henrique Ferrarini e Luis Hermínio Nicolai, vistas da presente 
matéria. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0026/2011.- Autoriza o Município doar agasalhos ao Fundo Social de Solidariedade e 
colchões à Policia Civil do Estado de São Paulo - Unidade de Detenção Triagem e 
Encaminhamento de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
026/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 



VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão o 
Requerimento nº 0026/2011.- Requer, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, informações do Sr. 
Prefeito Municipal com relação a situação das Agentes Comunitárias de Nossa Cidade. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 026/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADAO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
8º) Em única discussão o Requerimento nº 0050/2011.- Voto de Congratulação para com o 
professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
9º) Em única discussão o Requerimento nº 0051/2011.- Requer a criação de uma comissão 
especial de vereadores objetivando realização de estudos de projetos que visem o tombamento 
histórico de imóveis e espaços no município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 0054/2011.- Voto 
de Congratulação com as mulheres, pela data de 08 de Março, Dia Internacional da Mulher. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 054/2011. Aprovado 
por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  
“Aproveitando a oportunidade, gostaria de homenagear todas as mulheres de nosso município 
pela data especial dedicada as mesmas. Gostaria de dizer que devemos trabalhar visando a 
prevenção de violência doméstica contra as mulheres. A cada cinco minutos em todo mundo 
uma mulher morre assinada pelo companheiro ou ex-companheiro. Então, gostaria de dizer 
que estou elaborando um projeto que reforçará a lei Maria da Penha existente desde 2006. 
Trabalharemos através de palestras nas escolas de primeiro e segundo grau em relação a esse 
problema grave que envolve as mulheres. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 0084/2011.- 
Sugere construção de redutor de velocidade na vicinal Itapira - Mogi Guaçu, nas 
proximidades do ponto de acesso à ponte sobre o rio do Peixe e do local conhecido como 
Porto Pirata. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, 
público presente, funcionários desta Casa, boa noite. Gostaria de alertar a todos em relação 
aos redutores de velocidade. Esse tipo de situação está sendo estudado em casos exclusivos, 
ou seja, próximos a escolas e hospitais. Há cerca de cinco meses foi disponibilizada uma 
ordem para a retirada de todos os redutores de velocidade de nossa cidade. Os redutores 
sinalizadores são direcionados para locais específicos. No caso, nobre vereador Décio, vossa 
excelência solicita que seja colocado na estrada. Há pouco tempo tivemos um problema 
vinculado a vicinal, pois o serviço não foi realizado de forma adequada. A Prefeitura 
Municipal arcou com grande parte dos prejuízos em relação as estradas... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Do outro lado do rio, em frente ao pesqueiro Lago 
Azul, construíram duas lombadas. Os acidentes diminuíram. Em relação a ponte do Rio do 
Peixe, acredito que muitos carros passam diariamente na localidade. É muito perigoso... 
Continuando o orador: Gostaria que vossa excelência soubesse que essa situação não é 



incumbência do município. Deve ser elaborado um pedido direcionado a DER para que os 
mesmos possam autorizar a situação. Acredito que construíram a lombada, como vossa 
excelência disse, através desse pedido direcionado a DER. O município não pode chegar na 
localidade, interditar a via e construir um redutor de velocidade. Cabe a elaboração de um 
determinado requerimento direcionado a direção da DER. O vereador Antonio Orcini pode 
confirmar o que estou dizendo. Gostaria de alertar os vereadores responsáveis em solicitarem 
construção de redutores de velocidade que vocês não serão atendidos. A construção de 
redutores de velocidade somente é plausível em áreas específicas. Não pode haver construção 
de lombada em nenhuma parte do município. Isso é lei. Caso vossa excelência opte em retirar 
a presente matéria, acredito que caberia um requerimento direcionado a direção do DER. 
Desse modo, todos os vereadores desta Casa assinariam o referido requerimento de autoria de 
vossa excelência. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada 
da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 0086/2011.- Sugere sinalização de Pare 
em todas as vias que dão acesso à rotatória existente no cruzamento da de Av. São Paulo. 
Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 086/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em 
única discussão a Indicação nº 0087/2011.- Sugere ao Executivo encaminhar projeto de lei à 
esta Câmara Municipal instituindo oficialmente a ouvidoria no Hospital Municipal. Autoria: 
Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 087/2011. Aprovada por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Votei favorável a 
matéria, mas acredito que já existe a ouvidoria.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES : “Votei favorável a matéria. Verifiquei junto ao 
Hospital e jurídico da Prefeitura que a situação não está regulamentada. Foi instituída a 
ouvidoria, mas a mesma não esta regulamentada. Acredito que é muito importante a 
regulamentação e a forma que a ouvidoria apreciará as possíveis denúncias. Então, como não 
há nenhum tipo de regulamentação, acredito que é muito importante para que venha a esta 
Casa para ser discutida e votada por todos os vereadores. Muito obrigado pelo voto senhores 
vereadores.” DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em 
única discussão a Indicação nº 0088/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar ações que 
incentivem a participação popular junto ao Parque Juca Mulato com projetos que englobem a 
cultura, lazer, esporte, entre outros. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 088/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única discussão a Indicação nº 0090/2011.- 
Sugere construção de rotatória no entroncamento das ruas 13 de Maio, Istor Luppi, Vitório 
Coppos, José Bataglini e Prefeito João Rodrigues Pereira da Cruz. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação a Indicação nº. 090/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação 
nº 0093/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito destinar terreno localizado na rua Visconde de Ouro 



Preto, de posse do município, para uso de estacionamento dos freqüentadores do cemitério da 
Saudade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, boa noite. Em relação ao terreno existente no fundo do velório da Saudade, o mesmo 
se encontra inutilizável. Estive presente na localidade e constatei muitos entulhos no referido 
terreno, enquanto poderia servir como estacionamento para a população. Muitas pessoas não 
conseguem estacionar seus veículos em dias de velório. Não haverá gastos de grande valor... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Foi minha pessoa que 
pediu vistas da matéria. Gostaria de solicitar a vossa excelência que analisasse a matéria de 
forma adequada. A questão é que possuímos estacionamento defronte e na transversal ao 
terreno. A quantidade de vagas que será perdida devido a construção do acesso talvez não 
refresque tanto a questão do estacionamento. Como a matéria não especifica se deveria ser um 
estacionamento direcionado as motos, acredito que vossa excelência deveria rever a situação. 
Somente gostaria que vossa excelência revisasse a matéria... Continuando o orador: A 
construção do acesso se daria através da Rua Visconde de Ouro Preto. Acredito que aliviaria o 
fluxo de carros e motos na localidade. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite a todos novamente. Acredito que o 
nosso problema não é relacionado as vagas do velório. O velório possui uma janela no fundo 
de suas dependências. Muito espaço seria perdido com a construção do estacionamento, sendo 
que o barulho seria intenso. O presidente desta Casa disse que o nosso problema é relacionado 
a construção de um novo cemitério como um todo. Deveríamos realizar um estudo, pois 
surgiram várias idéias. Não sabemos se essa situação será aceita. É um fato que deve ser 
muito bem estudado. Existe um projeto relacionado a reforma do velório, sendo que 
possuímos um grande problema sobre a mudança do velório quando o mesmo passar por 
reformas. Não há possibilidade de haver velório com barulhos dentro de suas imediações. O 
nobre vereador possui razão em suas argumentações, mas acredito que as argumentações do 
presidente desta Casa também são cabíveis. Acredito que a construção do estacionamento não 
refrescará o fluxo de trânsito, pois não existe espaço hábil. O espaço não será suficiente para 
suportar mais do que sete carros. Voto a favor da matéria, mas acredito que existe um 
problema maior em relação ao cemitério de Itapira... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Carlos Alberto Sartori: Acredito que a questão da ampliação do velório da Saudade possui 
outras alternativas. Acredito que as pessoas poderiam ser veladas como antigamente, ou seja, 
nas igrejas de seus respectivos bairros. As pessoas poderão ser veladas normalmente. Acredito 
que não desagradará ninguém. Em minha opinião, nenhum padre ou pastor será contrário a 
idéia... Continuando o orador: Essa discussão aconteceu no passado. Muitas pessoas não se 
deslocam aos velórios a não ser em suas igrejas. Cada dia em que houvesse velório seria 
necessário um tipo de pronunciamento diferente. Acredito que devemos procurar um lugar 
definitivo onde a população aprove a situação. A única saída na época para a realização da 
reforma do velório foi a transferência do mesmo para um barracão, onde gerou muita 
confusão em relação a esse assunto. A situação não é simples. Em meu ponto de vista, 
acredito que não resolverá absolutamente nada a questão do estacionamento. Seria necessária 
uma pessoa orientar o trânsito na localidade. Em minha opinião, acredito que a construção do 
estacionamento é inviável. Volto a repetir que o nosso problema maior é a criação de um 
cemitério maior. Acredito que nos próximos cinco anos não haverá condições de enterrar as 
pessoas nos atuais cemitérios. Devemos unir esforços em relação a esse assunto. Acredito que 
deveríamos iniciar um estudo em relação ao destino dos cemitérios de nossa cidade. O assunto 
é muito complexo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: O terreno 
que o nobre vereador Carlinhos sugere para a construção de um estacionamento não poderia 



ser usado para a construção de novas salas?... Continuando o orador: É exatamente o que 
estou dizendo. Como reformaremos o velório? Devemos discutir essa situação. É muito 
complicada a situação. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, nobres colegas, imprensa escrita e falada, boa 
noite. O Carlinhos disse que o terreno está sujo e abandonado. Caso a construção do 
estacionamento não seja acatável, acredito que os muros deveriam ser derrubados e o solo 
pavimentado. Desse modo, as pessoas poderão ficar na localidade. Não haveria mais 
problemas relacionados ao entulho da localidade. É muito fácil e acredito que a administração 
não gastaria absolutamente nada. O cemitério deve possuir mais de mil túmulos acima de 50 
anos, onde as famílias não aparecem. Não sei qual escala se encontra, pois nunca houve esse 
tipo de levantamento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho:  Esse trabalho é feito há mais de cinco anos. Teoricamente o levantamento é realizado 
no dia de finados. É colocado avisos em todos os túmulos solicitando a presença dos 
familiares na secretaria do cemitério. Graças a esse fato os nossos cemitérios não lotaram. 
Muito obrigado... Continuando o orador: Muitas pessoas possuem túmulos no cemitério. 
Quando faleceu minha irmã no ano de 1965 meu pai comprou um lote no cemitério. A minha 
sugestão em relação ao velório seria a construção de um novo estabelecimento junto ao muro 
do cemitério. Será como o cemitério do município de Campinas. Um bom engenheiro pode 
analisar a situação. Acredito que há muitas sugestões. Acredito que a construção de uma praça 
na localidade também seria plausível. Muitas vezes uma determinada indicação gera muita 
polêmica. Como a reforma do velório é um assunto muito complicado, acredito que a limpeza 
do terreno seria plausível... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: Deve 
haver compreensão da população em relação a ampliação dos cemitérios. Existem muitos 
problemas relacionados a assaltos. Devemos estudar muito a situação para não haver gastos 
desnecessários... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Quando assumimos a administração municipal no ano de 2005 descobrimos que existia um 
projeto aprovado em relação a Rivenda situada no sítio do Mira. É uma área e um projeto 
particular, sendo que nunca houve procura da empresa para disponibilizar andamento na 
situação... Continuando o orador: Já ouvi falar sobre essa situação. A indicação do nobre 
vereador Carlinhos vem de encontro com essas discussões... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Luis Hermínio Nicolai: É bom que todos saibam que a localidade é propriedade de nosso 
município. Cada metro quadrado do cemitério faz parte do patrimônio de nosso município. 
Por que não são retirados os túmulos com mais de 40 anos? Porque a preferência é destinada 
aos descendentes diretos da família. Para a compra de um lote situado no cemitério é 
necessário abrir concorrência pública. Vários trâmites devem ser seguidos... Continuando o 
orador: Acredito que os túmulos não devem ser abandonados. Muito obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 086/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação 
nº 0097/2011.- Sugere instalação de semáforo na confluência da Avenida Siqueira Campos 
com as ruas Padre José Maurício e Visconde de Ouro Preto. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
A seguir, o Sr. Presidente solicita o encaminhamento da matéria à Ordem do Dia da Próxima 
Sessão, para que, desse modo, a secretaria da Casa possa avaliar e constatar se a mesma é 
correlata. DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
18º) Em única discussão a Indicação nº 00103/2011.- Sugere a reestruturação da Frente 
Municipal do Trabalho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador 



querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
103/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Em única discussão a Indicação nº 00104/2011.- 
Sugere implantação de UTI Neonatal no Hospital Municipal. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 104/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Em única 
discussão a Indicação nº 00105/2011.- Sugere construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) 
para atendimento aos moradores do Machadinho e Tanquinho. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 105/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Em única 
discussão a Indicação nº 00107/2011.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da 
avenida Paoletti com a Rua Padre José Maurício. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, 
o Sr. Presidente solicita o encaminhamento da matéria à Ordem do Dia da Próxima Sessão, 
para que, desse modo, a secretaria da Casa possa avaliar e constatar se a mesma é correlata. 
DESPACHO: Á ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Em 
única discussão a Indicação nº 00112/2011.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento 
da rua XV de Novembro com a rua Padre Ferraz, assim como alterar o sentido do trânsito no 
local da maneira que especifica. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, funcionários desta Casa, boa noite. Não sou vidente para prever os 
acontecimentos, mas contra fatos não há argumentos. O Alexandre Alberti é testemunha 
ocular do número de acidentes existentes na referida região. Estamos fazendo uma proposta 
para a instalação de um semáforo e a mudança do fluxo de trânsito. O Alexandre ajudou 
dezenas de vítimas de acidentes. Muitos acidentes ocorreram por imprudência. O fato é que a 
localidade se encontra em uma situação crítica. Alguma coisa deve ser feita. A proposta da 
matéria é estimular o debate para melhorar as condições da região. Não sou especialista no 
assunto, mas acredito que alguma coisa deve ser feita, pois futuramente pode acontecer 
alguma fatalidade. Como vereadores devemos alertar a municipalidade em relação aos 
problemas. Acredito que há pessoas especialistas em relação ao trânsito. Espero chamar a 
atenção das autoridades em relação a esse assunto... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Gostaria de sugerir a vossa excelência, se possível, para 
retirar a matéria a fim de melhor redação, pois a mesma é clara quando diz que sugere a 
instalação de um semáforo na localidade. É muito complicado vossa excelência dizer que 
talvez não seja um semáforo e votarmos um fato que reivindica a instalação do mesmo. 
Sugiro que a matéria contenha estudos em relação ao problema. É somente minha sugestão. 
Fica a critério de vossa excelência em retirar a matéria... Continuando o orador: Posso 
retirar a matéria sem problema nenhum, mas gostaria de dizer que vou acompanhar de perto a 
situação. Devemos fazer alguma coisa. Alguma fatalidade pode acontecer futuramente. Retiro 
a matéria com toda humildade possível, pois não gostaria de ser pai da criança em relação ao 
problema. Acredito que não será somente a minha pessoa que resolverá a situação. O 
município deve criar alguma situação para amenizar os problemas. A região é uma das 
localidades mais perigosas de nossa cidade. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, o 



vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Em única discussão a Indicação nº 
00115/2011.- Sugere reforma na pista de atletismo José de Oliveira Barreto Sobrinho. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO 
ANTONIO MORENO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, boa noite. A 
indicação não seria somente no sentido do término da reforma. Seria mais especificamente do 
local onde abriga os atletas e jogadores. Provavelmente houve um ato de vandalismo, sendo 
que há alguns meses não há nenhum tipo de proteção na localidade. Quem freqüenta a pista 
conhece muito bem o caso. Uma reforma seria bem vinda. A antiga cobertura não era 
adequada. A mesma era muito pequena. Gostaria que o Executivo analisasse a situação com 
urgência. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 115/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Em 
única discussão a Indicação nº 00118/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na rua que abriga a entrada da ETEC Itapira no bairro Santa Bárbara. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Em única discussão a Indicação 
nº 00120/2011.- Sugere execução de obra de revitalização na Praça central do Conjunto 
Habitacional Humberto Carlos Passarela. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FI LHO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 26º) Em única discussão a Indicação nº 00121/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar junto a empresa concessionária pelo serviço de coleta de lixo na cidade, a 
Sanepav, reivindicando a implantação de coleta seletiva de lixo em Itapira. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Em única discussão a Indicação nº 
00124/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando implantar na rede básica de 
saúde um programa voltado a portadores de distúrbios alimentares. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO: 
“Vejo a necessidade da implantação desse programa porque o número de pessoas é notório. 
Existem muitos problemas que afligem a população, lembrando que muitas vezes não temos 
onde recorrer. O atendimento é feito individualmente. A urgência na implantação do referido 
programa é necessária. Somente um profissional não resolverá o problema. Acredito que 
necessitamos de uma equipe multidisciplinar e a implantação de um programa. Há 
necessidade dessa situação. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 124/2011. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 28º) Em única discussão a Indicação nº 00128/2011.- Sugere denominação de Dr. 
José Roberto Lesses a um logradouro público municipal. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “É uma perda 
lamentável. Foi uma pessoa que realizou um trabalho comunitário muito importante. Tenho 
certeza que essa pessoa deixou uma grande lacuna em nosso município. Além de sugerir um 
logradouro, acredito que o nome de uma praça pública seria importante.” Não havendo mais 



nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 128/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Em única discussão a Indicação nº 00130/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao Departamento de Trânsito, designar a presença de 
Guardas de trânsito nos horários de pico nas ruas sem semáforo na região central. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Em única discussão a Indicação 
nº 00131/2011.- Sugere contratação de um médico para atuar na Rede Básica de Saúde e que 
o mesmo seja exclusivamente para cobrir férias de outros profissionais. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Acredito que seria importante e fundamental a contratação desse profissional. 
Quando é retirado um profissional para cobrir outro, acredito que o problema se agrava muito 
mais. Em minha opinião, há condições da criação de uma escala onde cada mês do corrente 
ano um profissional sai de férias. O gasto que teríamos com essa situação seria em benefício 
da população. Não pode continuar da maneira que se encontra. Muito obrigado.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 131/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Em única discussão a Indicação 
nº 00134/2011.- Sugere a elaboração de planta das galerias de águas pluviais no município. 
Autoria: Luis Henrique Ferrarini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite. Hoje 
possuímos um servidor na Prefeitura chamado Humberto Longo que é muito competente e 
extremamente importante para o nosso município. Acredito que é a pessoa mais conhecedora 
do assunto relacionado as galerias fluviais de nosso município. Atualmente não possuímos 
uma planta que registre essa situação. Possuímos uma planta dentro da mente desse 
funcionário. Devemos documentar essa situação para que as novas gerações possam se 
orientar futuramente. Fatalmente o servidor se aposentará. Como iremos saber a localização 
das galerias de nosso município? Quem alertou essa questão foi o Sr. Alberto Mendes. 
Precisamos resolver essa questão... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho: Em 1995 a ponte do Paulão caiu. O que a Prefeitura fez? A mesma construiu um 
desvio para as pessoas passarem. Está um caos o meu bairro... Continuando o orador: 
Então, acredito que devemos pensar nessa questão para que as próximas gerações possam se 
nortear através da referida planta. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
134/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 10 de Março de 2011. 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, o Sr. 
Presidente agradece a Deus, as presenças dos senhores Vereadores, dos funcionários, da 
imprensa, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta noite, e dá por encerrada a 
Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


