
ATA DA 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de março de 2011. 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 HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORE NO, 
RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. 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 suspende os trabalhos por 10 minutos a fim de 
que a Secretaria da Casa possa organizar as matérias, assim como, solicitar assinatura dos 
nobres edis. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de "quórum", esta 
Presidência solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito o Sr. Presidente solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 1º) Ofício 
Especial.- Apresenta ao plenário o Balancete dos recursos recebidos e das despesas do mês 
fevereiro. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
Não havendo mais ofícios passamos aos Vetos. 2º) Veto Total ao Autógrafo nº 010/2011, ao 
Projeto de Lei 010/2011.- Que Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos nos 
estacionamentos. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Veto Total ao Autógrafo nº 011/2011, ao Projeto 
de Lei 011/2011.- Que Dispõe sobre a implantação do ensino de Educação Musical como 
parte integrante de núcleo comum obrigatório da grade curricular das escolas municipais de 
Ensino Fundamental de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Vetos o Sr. Presidente 
passa à leitura dos Pareceres e respectivos Projetos de Decreto Legislativo. 4º) PARECER 
nº. 43/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 001/2011. A Comissão de Ética, que 
a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do 
renomado advogado Dr. José Guilherme da Rocha Franco, apresentado nesta Comissão pelo 
nobre vereador Carlos Alberto Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2011, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 
responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 
propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado como advogado e Vereador à Câmara 
Municipal de Itapira. Dr. José Guilherme da Rocha Franco, nasceu na cidade de Mogi Guaçu, 
São Paulo, sendo filho de Orlando da Rocha Franco e Maria Clarice de Camargo Franco. 
Casado com Anna Maria Barbanti Franco, advindo dessa união seis filhos: José Guilherme da 
Rocha Franco Junior (falecido), Carlos Alberto da Rocha Franco, Rosemary Rocha Franco, 
Carlos César Rocha Franco, Rosana Rocha Franco e Dr. Carlos Roberto Rocha Franco. 
Formado contador, exerceu a profissão nas empresas do grupo Irmãos Job. Na área esportiva, 
destacou-se como atleta defendendo várias agremiações de Itapira. Formou-se em bacharel 
em direito pela Faculdade de Direito de Pinhal, concluindo o curso em 1982 e exerce há muito 
tempo a advocacia. Seu currículum fica fazendo parte do presente processo, o credência a 



receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de 
Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela 
tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011. É este o Parecer. A seguir, o 1º 
Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2011. Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 001/2011.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Itapirense ao ilustríssimo advogado Dr. José Guilherme da Rocha Franco. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 5º)PARECER nº. 44/2010.- Ao Projeto 
de Decreto de Legislativo nº 002/2011. A Comissão de Ética, que a este subscreve, reunida 
nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado advogado Dr. Lucio 
Marques de Menezes Filho, apresentado nesta Comissão pelo nobre vereador Carlos Alberto 
Sartori, com a finalidade de apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011, 
outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a responsabilidade de analisar sob o 
ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta Comissão pelo 
parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao Município de Itapira pelo 
homenageado como advogado nesta cidade. Dr. Lucio Marques de Menezes Filho nasceu no 
dia 10 de outubro de 1932, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, sendo 
filho de Lucio Marques de Menezes e Sebastiana Camargo de Menezes. Casado com Sônia 
Regina Candido Ribeiro de Menezes. Possui cinco filhos e quatro netos. Formado em 
bacharel em direito pela Faculdade de Ciências Jurídica e Administrativas de Itapetininga, 
colando grau em 14 de março de 1975, atuando como advogado em diversas áreas do direito. 
Atuou nesta comarca nas funções de Conciliador no Juizado Especial Cível durante 2 (dois) 
anos e é membro da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Itapira e foi um 
dos fundadores da Associação Eclética dos Aposentados de Itapira. Seu currículum fica 
fazendo parte do presente processo, o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos 
relevantes serviços prestados ao município de Itapira.  Por todo exposto que da Biografia do 
homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 02/2011. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/2011. Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2011.- Em que o Sr. Carlos 
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 
a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo advogado Dr. Lucio Marques de 
Menezes Filho. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
6º)PARECER nº. 45/2010.- Ao Projeto de Decreto de Legislativo nº 003/2011. A Comissão 
de Ética, que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da 
Biografia do renomado Administrador de Empresas Sr. José Roberto Prado, apresentado nesta 
Comissão pelo nobre vereador Antonio Orcini, com a finalidade de apresentação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 03/2011, outorgando-lhe o Titulo de Cidadão Itapirense. Com a 
responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 
propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado na qualidade de Administrador de 
Empresa nesta cidade. O Sr. José Roberto do Prado nasceu na cidade de Jacutinga, MG - 
sendo filho de Sebastião Bueno do Prado e Palmira Donati do Prado. Casado com a Sra. 
Deize Domingues Lopes Prado, de cuja união advieram os filhos, Renato, Rafael e Ronan. 
Graduado em Administração de Empresas, pela Fundação de Ensino Octávio Bastos, de São 
João da Boa Vista, SP, trabalhando até recentemente na conceituada empresa Cristália 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda - na função de Diretor de Negócios Internacionais. 



Membro da Diretoria do Educandário Nossa Senhora Aparecida e Vice-Presidente do Clube 
do Jipe de Itapira - gestão 2004/2007. Seu currículum fica fazendo parte do presente processo, 
o credência a receber o Título de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao 
município de Itapira. Por todo exposto que da Biografia do homenageado consta, esta 
Comissão opina pela tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011. É este o 
Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 
002/2011. Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2011.- Em que o Sr. Antonio Orcini 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Administrador de Empresas José Roberto Prado. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais 
Projetos de Decreto Legislativo o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Resolução. 7º) 
Projeto de Resolução nº. 002/2011.- Em que o Sr. Comissão de Finanças e Orçamento 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Suspende a realização de 
concurso público no âmbito da Câmara Municipal de Itapira, no prazo de especifica. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não 
havendo mais Projetos de Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 8º) 
Projeto de Lei nº. 0031/2011.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre aplicação do Projeto de Lei ficha 
limpa para os cargos públicos contratados e comissionados na Prefeitura e Câmara Municipal 
de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) 
Projeto de Lei nº. 0032/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
15.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 10º) Emenda Aditiva de nº. 001/2011 Ao 
Projeto de Lei Complementar nº 02/2011.- Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 1º ao 
Projeto de Lei Complementar que "Altera, cria, reclassifica e aumenta cargos que especifica 
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e do Magistério".. Autoria: Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 11º) PARECER 
nº. 46/2010.- Ao Projeto de Lei nº 024/2011. 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 024/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Dispõe sobre a instalação de antenas de transmissão de telefonia 
celular e "broadcasting" (rádio e TV), no Município de Itapira 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. Acordaram, no entanto, por apresentar Emenda 
Modificativa ao Art. 7º , com o objetivo de incluir outras Secretarias para análise do pedido 
de instalação de antenas no Município. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011. A rt. 1º - 
Altera o Art. 7º do presente Projeto de Lei, que passará a constar com a seguinte redação: 
Artigo 7º) O pedido de instalação de antena deverá ser devidamente protocolizado na 
Prefeitura Municipal de Itapira com a apresentação da “Licença de Funcionamento de 
Estação” – ANATEL, e ser submetido à prévia análise da Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Agricultura e 



Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento e Meio Ambiente - 
CONDEMA, esclarecendo todos os dados correspondentes: localização, altura, 
implantação da torre no terreno, faixa de freqüência que será operada e densidade de 
potência. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) 
PARECER nº. 47/2010.- Ao Projeto de Lei nº 027/2011. 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 027/2011, de 
autoria do Vice-Prefeito Municipal em exercício, que "Institui o programa de acolhimento 
familiar de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família Acolhedora", são de 
parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, uma vez 
matéria idêntica foi objeto do Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto 
Sartori, Vetado pelo Prefeito Municipal que alegou vício de iniciativa à matéria, corrigida na 
oportunidade através do presente Projeto de Lei, agora de autoria do Poder Executivo. É este 
o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Carlos Alberto Sartori 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 48/2010.- Ao Projeto de Lei nº 028/2011. 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 028/2011, de 
autoria do Vice-Prefeito Municipal em exercício, que "Denomina praça do Município de 
Arthur Baiochi Neto", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem que os Poderes Executivo e 
Legislativo tributam à memória do saudoso comerciante de nossa cidade Arthur Baiochi Neto. 
É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
14º) PARECER nº. 49/2010.- Ao Projeto de Lei nº 029/2011. 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 029/2011, de 
autoria do Vice-Prefeito Municipal em exercício, que "Autoriza o Poder Executivo firmar 
convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que 
especifica", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois se trata de celebração de convênios com objetivo de repasses de verbas com 
as entidades beneficentes de nossa cidade, que muito contribuem na área social do município. 
É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
A seguir, não havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de 



Pesares, Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 15º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0060/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Hortêncio 
Gotti. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0061/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra.Áurea Cristina Oliveira da Costa. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0062/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Batista Alves. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0063/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. João Carlos dos Reis. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0064/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Paulino de Souza. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0065/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. João Bitencourti. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0066/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Vicente Zanesco. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0067/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Benedito Donizete Vitório. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 23º) Requerimento nº. 0081/2011.- 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 que especifica do 
Sr. Prefeito. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0082/2011.- Congratulação com 
os integrantes da Comissão Organizadora da Festa da Igreja de São José. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
25º) Requerimento nº. 0083/2011.- 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 como a Secretaria da Educação vem 
desenvolvendo o trabalho com crianças que possuem transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00164/2011.- Sugere estudo para 
melhor disciplinar o trânsito no cruzamento da rua XV de Novembro com a rua Padre Ferraz. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Indicação nº. 00165/2011.- Sugere reforma no banheiro público anexado ao 
prédio João Sarkis. Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00166/2011.- Sugere execução de 
mutirão de limpeza em todos os bairros da cidade. 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 
Indicação nº. 00167/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos na rua Joaquim 
Firmino, no bairro Jardim Soares. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00168/2011.- 
Sugere a troca de tampa de bueiro na Avenida Brasil, em frente ao imóvel número 2.231. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) Indicação nº. 00169/2011.- Sugere construção de uma EMEF entre os 
bairros Braz Cavenaghi e Conjunto Habitacional Hélio Nicolai. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 
Indicação nº. 00170/2011.- Sugere construção de uma EMEI no bairro Istor Luppi. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00171/2011.- Sugere construção de cobertura na quadra da 
Escola João Simões. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00172/2011.- Sugere ao 
Sr. Prefeito reformular o Carnaval itapirense alterando o local da festa. 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00173/2011.- Sugere execução de limpeza no 
ginásio esportivo localizado na Rua Carlos Malandrin, no bairro dos Prados. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Indicação nº. 00174/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito entrar em contato com a EPTV 
Campinas e SESI para a agendamento e realização do programa Sábado Mania em 2011. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 37º) Indicação nº. 00175/2011.- Sugere execução de obra de revitalização na 
Praça central do Jardim Ivete. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00176/2011.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos nas ruas João Galizone, Santa Terezinha e Benjamin Orlandi, no bairro 



dos Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00177/2011.- Indica ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente a elaboração de um projeto de revitalização no Morro do 
Cruzeiro, região dos Forões. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00178/2011.- Indica ao Sr. 
Prefeito determinar ao setor competente a elaboração de um projeto de revitalização e 
manutenção nas cachoeiras da Ponte Nova e Bairro denominado de Duas Pontes. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Indicação nº. 00179/2011.- Indica ao Sr. Prefeito implantar banheiros 
químicos adaptados à portadores de necessidades especiais de locomoção quando houver 
eventos na cidade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00180/2011.- Sugere 
encaminhamento de projeto de Lei à esta Casa dispondo sobre a criação do Conselho 
Municipal da Diversidade Sexual. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00181/2011.- 
Sugere a intensificação da fiscalização sobre a obrigatoriedade de limpeza, construção de 
muros e calçadas em terrenos de Itapira e imóveis fechados. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 
00182/2011.- Sugere aplicar sinalização objetivando vaga para carga e descarga em local que 
especifica Autoria. Cleber Borges. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 45º) Indicação nº. 00183/2011.- Sugere tomar providência para evitar 
problemas em duas pontes que estão comprometidas no bairro duas pontes. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
46º) Indicação nº. 00184/2011.- Sugere instalação de semáforo no cruzamento da rua 
Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida dos Italianos. 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 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
47º) Indicação nº. 00185/2011.- Sugere ao Sr Prefeito realizar estudos junto a Secretaria de 
Defesa Social objetivando a instalação de câmeras de segurança no Parque Juca Mulato. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00186/2011.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos nas ruas do bairro Jardim Guarujá. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 
00187/2011.- Sugere execução de serviço de limpeza em uma viela existente atrás da rua José 
Artur Miranda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 



Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00188/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Odete Coppos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
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: 51º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 000165/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$ 10.000,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Igreja Assembléia de Deus; Ministério Jesus 
Cristo é o Salvador: Convite para a realização da comemoração do 4º aniversário da igreja, a 
realizar-se-á nos dias 25, 26 e 27 de março do corrente ano, a partir das 19:00. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 53º) Secretaria de Promoção Social de Itapira: Informações 
sobre o Planejamento de Trabalho frente as principais ações da referida secretaria para este 
primeiro semestre de 2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Associação Paulista 
de Municípios: Convite para a realização do 55º Congresso Estadual de Municípios a 
realizar-se-á de 12 a 15 de abril de 2011 no Centro de Convenções Costa da Mata Atlântica, 
situado na Avenida Capitão Luis Pimenta, 811, Parque Bitarú, São Vicente-SP. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome: Comunicado sobre a transferência de recursos financeiros, de acordo com 
a lei 9.452 de 20 de março de 1997, destinados à manutenção dos Serviços de Ação 
Continuada no valor de R$ 19.734,80. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) 
Ofício SNJ n. 203/2011. Ref. Requerimento n. 019/2011.- Conforme cediço, a vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, requereu informações sobre a coleta seletiva de lixo, 
em especial quanto ao seu tratamento pela Municipalidade e pela empresa SANEPAV. 
Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 57º) Ofício SNJ n. 
258/2011. Ref. Indicação n. 070/2011.- Conforme cediço, os vereadores Mauro Antonio 
Moreno e Luis Henrique Ferrarini, indicaram ao Chefe do Poder Executivo, a propositura de 
Projeto de Lei, versando sobre a permissão para contratação de entidades pela 
Municipalidade, como Organizações Sociais para que as mesmas possam assumir serviços nas 
áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 58º) Ofício SNJ n. 275/2011. Ref. Requerimento n. 030/2011.- 
Conforme cediço, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, requereu informações 
concernentes ao número de crianças em listas de espera por vagas em creches. Autoria. 
Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 59º) Ofício SNJ n. 276/2011. Ref. 
Requerimento n. 031/2011.- Conforme cediço, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos, requereu informações concernentes ao tempo de espera para realização de exames de 
mamografias, papanicolau e densitometria óssea. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 60º) Ofício SNJ n. 282/2011. Ref. Requerimento n. 029/2011.- 
Conforme cediço, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, requereu informações 
concernentes ao número de servidores afastadas por licença saúde em toda a administrações 



pública municipal. Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 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 = A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori requer e a 
Casa por unanimidade para que o Projeto de Lei nº 027/2011 seja, de imediato, votado pelo 
colendo Plenário. 1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0027/2011.- Institui o 
programa de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família 
Acolhedora". Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, 
público presente, imprensa, boa noite. Em relação ao projeto que faz referência ao programa 
que instituí o Programa de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, acredito que 
todos acompanharam os trâmites legais. Como o prefeito enviou um veto ao projeto, 
conseqüentemente nos reunimos com o líder do prefeito para regularizar a situação. Acredito 
que o projeto é muito bom para a nossa cidade, onde atenderá os jovens e adolescentes em 
situações de riscos. Desse modo, as crianças, assim como os nossos jovens, terão mais 
qualidade de vida. A família que será indicada pela equipe técnica do poder Judiciário ficará 
responsável pelo jovem ou adolescente. É claro que a família responsável também passará por 
análise junto ao Promotor Público e juiz de Direito da Comarca de Itapira. Existem muitas 
crianças em situação de abandono e violência. Acredito que o projeto colaborará para a 
amenização desse problema. Os jovens serão acolhidos por uma determinada família, pela 
qual, ficará responsável pela educação e outros fatores. Quando for constatada a melhora da 
família biológica, conseqüentemente o jovem poderá retornar a família de origem. Existe uma 
verba que será destinada para a manutenção do referido programa. Gostaria de contar com o 
apoio de todos os vereadores. Com certeza a maioria dos vereadores possui filhos, lembrando 
que ninguém gostaria de deixá-los em uma situação de risco. O jovem que é vítima da 
violência poderá obter um futuro próspero caso os legisladores pensarem no bem de nossa 
comunidade. Gostaria de dizer que acredito na vinda do projeto por parte do Executivo. 
Disponibilizarei um voto de confiança ao prefeito. Com a aprovação do projeto, acredito que 
o mesmo deverá ser colocado em prática. Será que o prefeito colocará o projeto em prática? 
Abri mão do veto através de um acordo efetuado com o líder do prefeito. Desse modo, as 
crianças e jovens poderão ser atendidos de forma adequada. Peço o voto de todos os 
vereadores, pois o projeto é de súmula importância para nossa sociedade. Muito obrigado e 
boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, membros da Mesa, 
funcionários desta Casa, imprensa. Rapidamente gostaria de agradecer o nobre vereador 
Carlinhos pela compreensão. Acredito que a função dos líderes de bancada é resolver a 
situação. Prometi ao nobre vereador que o projeto seria enviado a esta Casa com o mesmo 
conteúdo. Acredito que é um dos poucos fatos inéditos onde tentamos demonstrar que 
queremos que esta Casa trabalhe de forma homogênea. Não é fácil essa situação, pois existem 
partidos e interesses políticos diferentes. Existe um ditado que diz o seguinte: “Quem pode 
mais, chora menos.” Gostaria de deixar bem claro que o nobre vereador Carlinhos confiou em 
minha palavra. Estou muito contente, pois fui muito bem atendido pelo vice-prefeito em 
exercício na época. Gostaria de agradecer em público a pessoa do Sr. Martins. Caso o veto 
não passasse pela Casa o projeto seria encaminhado novamente a Prefeitura Municipal e o 
prefeito não promulgaria o mesmo. Com isso ficaria uma queda de braço nesta Casa. 
Infelizmente em cerca de 99% dos casos de política é desse modo que acontece. Acredito que 



quebramos um tabu. Espero que passamos a realizar esse tipo de situação por mais vezes. 
Existe outro veto relacionado ao projeto de autoria do nobre vereador Antonio Orcini. 
Acredito que se o vereador conversar com o prefeito tudo chegará em seu devido lugar. Caso 
houvesse má intenção em ambos os lados, acredito que essa situação não seria concretizada. 
Somente vim a esta tribuna para agradecer o nobre vereador, pois o mesmo me disponibilizou 
essa credibilidade. Estou há seis anos nesta Casa, mas é a primeira vez, como líder do 
prefeito, que estou ajudando aqueles que solicitam alguma coisa. Aqueles que estão presentes 
nesta Casa sabem o que realmente estou tentando fazer. Buscamos atender e contemplar a 
todos. Talvez alguns podem sair prejudicados, mas espero que isso não aconteça. Muitas 
vezes quando alteramos algum fator contido em determinado projeto, conseqüentemente pode 
acarretar na alteração da amplitude do mesmo futuramente. Acredito que todos tentam errar o 
mínimo possível. A minha palavra final é relacionada a esse fato. Não houve erro e sim um 
equívoco em relação a esse projeto. Acredito que é muito importante o acordo realizado entre 
os vereadores. Deixei bem claro que não culpei o jurídico e os vereadores integrantes das 
comissões. Houve tempo para corrigirmos a situação. Gostaria de agradecer a todos e 
principalmente o nobre vereador Carlinhos pela disponibilização de confiança direcionada a 
minha pessoa. Espero que o projeto seja rapidamente executado. Desse modo, ficará provado 
que não existe queda de braço entre as bancadas. Não resolveremos o nosso problema da 
forma política. Devemos disponibilizar exemplo dentro desta Casa para o bem de nossa 
população. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor presidente, membros da Mesa, 
senhores vereadores, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar nas pessoas da 
Sra. Cristina e Marli os sindicalistas, imprensa e funcionários desta Casa. Não podia deixar de 
vir a esta tribuna para fazer algumas colocações em relação ao que o nobre vereador Luis 
Hermínio Nicolai acabou de dizer. Realmente houve um acordo onde o veto seria aprovado 
com a aprovação do referido projeto. Devemos colocar os pingos nos “i”, pois esta história de 
bondade não vem ao caso. Na época em que residia no Rio de Janeiro o presídio da localidade 
chamava-se Frei Caneca. Lembro-me que meu pai dizia o seguinte: “De boas intenções o Frei 
Caneca está cheio.” Então, acredito que devemos colocar os pingos nos “i”. Primeiramente 
será aprovado o projeto antes do veto. Por quê? Porque o prefeito não gosta da menor 
credibilidade perante a esta Casa e a maioria dos vereadores que nela se encontram. Isso 
somente está sendo feito, nobre vereador Carlinhos, porque o prefeito sabe que derrubaríamos 
o veto. Parece-me que o prefeito resolveu começar a se movimentar com o movimento da 
Câmara. Em minha opinião, isso é muito interessante, pois há duas razões de veto 
relacionadas a dois projetos, de autoria de alguns vereadores desta Casa, sob a falsa 
argumentação de vício de iniciativa. Desse modo, começamos a perceber que isso poderá 
virar o ponto da carochinha. Então, os vereadores desta Casa devem começar a ficar muito 
espertos com as razões de veto enviadas a esta Casa. O que o prefeito quer na verdade é 
legislar em assunto que não lhe pertence. Ele deve executar. Cabe a nós vereadores legislar. 
Devemos começar a abrir os olhos em relação aos vetos que foram encaminhados a esta Casa, 
lembrando que discutiremos sobre esse assunto na próxima reunião das comissões. Caso esse 
fato se transformar em senso comum, acredito que o prefeito acabará com esta Casa de Leis. 
Então, gostaria que os vereadores ficassem bem espertos, porque o ponto da carochinha está 
começando a se delinear. A coisa não é bem assim. Devemos começar a ficar muito espertos 
em relação ao futuro, levando em consideração a postura do Poder Executivo. Somente 
derrubaremos o veto depois da aprovação do projeto, levando em consideração duas coisas. A 
primeira delas seria que o prefeito somente enviou esse projeto a esta Casa de Leis porque 
derrubaríamos o referido veto. Não tem essa de quem pode mais, chora menos. O segundo 



fato seria que o prefeito não gosta da menor credibilidade perante a esta Casa e pelos seus 
pares, tanto é que o projeto está vindo antes do veto. É certo, nobre vereador Carlinhos, pois 
me sentiria muito incomodada em votar o veto antes. De tantos “passa moleque” que levei do 
Sr. prefeito, quem se encarregaria de me garantir que não levaria outro? Quando o Mino disse 
que respeitou a Cristina posso afirmar que é mentira. Caso realmente tivesse respeitado, 
acredito que tinham te chamado antes para discutir o projeto do S.A.A.E. e da Prefeitura. Sabe 
por quê? Porque todos os vereadores foram chamados nas dependências do S.A.A.E. para 
conversar sobre a situação. Todos os vereadores, sem exceção, foram chamados. Então, não 
me venham com conversa fiada em relação a sua pessoa, pois acredito que é mentira. Enfim, 
acredito que os mais carne de pescoço foram chamados. O que aconteceu na reunião das 
comissões? Veio o projeto do S.A.A.E. e solicitei ao jurídico desta Casa para realizar um 
questionamento junto a autarquia para constatar quais eram os cargos comissionados que 
assumiram a função... A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  O caso do S.A.A.E. não está em discussão... Continuando a 
oradora: Tudo bem, nobre vereador. Somente estou disponibilizando um exemplo. O Mino 
pode vir a esta tribuna e rezar o terço que quiser. Esse projeto somente não entrou porque 
elaborei um requerimento para que o responsável informasse algumas questões para os 
integrantes das comissões. Quando cheguei a esta Casa disse que o projeto não entraria, 
lembrando que foi falado que havia um comentário de que o mesmo entraria na data de hoje. 
Em minha opinião, isso é história para boi dormir. Perdoem-me, mas caso realmente houvesse 
respeito por você, Cristina, acredito que tinham te chamado na reunião das comissões. 
Resumindo a ópera, acredito que a situação é essa. Não poderia deixar de subir a esta tribuna 
para deixar muito pontuado em relação de como está a situação nesta Casa. O projeto de sua 
autoria, nobre vereador Carlinhos, é muito bom, mas somente veio a iniciativa do prefeito 
porque o mesmo sabe que derrubaríamos o veto. Tentaram entrar com o veto nesta Casa duas 
vezes. Pediu-se vista e adiamento até que o projeto chegou a esta Casa. Então, quando o 
prefeito percebeu que o veto seria derrubado, o mesmo enviou o projeto a esta Casa. 
Lamentavelmente sabe-se que a banda toca. Somente estamos vendo essa situação porque 
chegou mais duas razões de veto nesta Casa. Muito obrigada e boa noite a todos.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei nº 027/2011. 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 027/2011. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Gostaria de agradecer novamente o Carlinhos por ter 
disponibilizado uma credibilidade. Da forma que a nobre vereadora disse, acredito que 
ninguém mais presta. Se fosse de forma diferente, acredito que votariam contra. Também 
gostaria que essa situação ficasse muito esclarecida para a população e para a imprensa. Muito 
obrigado.” A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Primeiramente gostaria de dizer que não responderei ao nível do vereador. 
O vereador é injusto com os demais vereadores, pois acredito que o mesmo deveria agradecer 
os dez vereadores desta Casa, lembrando que o projeto foi aprovado por unanimidade. 
Embora seja um projeto de autoria do nobre vereador Carlinhos, acabei votando favorável. 
Votei a favor do projeto porque o mesmo veio antes do Veto. Muito obrigada.” DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 



Presidente. 2º) Razões de Veto Total ao Autógrafo nº157/2010 ao Projeto de Lei nº 
62/2010,- Que Institui o programa de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, 
denominado “Programa Família Acolhedora”. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação as Razões de Veto Total ao 
Autógrafo nº 157/2010 ao Projeto de Lei nº 62/2010. Aprovado por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Votei 
favorável ao veto porque o projeto veio antes do veto. Caso o projeto viesse depois do veto, 
conseqüentemente não votaria a favor do mesmo. Muito obrigada.” A seguir, justifica o voto 
o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Votei favorável. Gostaria de agradecer o 
presidente desta Casa, pois a sugestão partiu de vossa excelência para que o vereador 
Carlinhos alterasse a pauta. Educadamente o nobre vereador aceitou. Então, gostaria de 
agradecer vossa excelência pela credibilidade disponibilizada. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0024/2011.- Dispõe sobre a instalação 
de antenas de transmissão de telefonia celular e "broadcasting" (rádio e TV), no Município de 
Itapira e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
024/2011. Aprovado em única votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. Aprovada em única votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO O PROJETO E 
EMENDA MODOFICATICA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 0028/2011.- Denomina Praça de Arthur Baiochi Netto. Autoria: 
Vice-Prefeito Municipal em Exercício. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 027/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00 29/2011.- 
Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse 
de recursos para os projetos que especifica. Autoria: Vice-Prefeito Municipal em Exercício. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Projeto de Lei nº 029/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em 
única discussão o Requerimento nº 0050/2011.- Voto de Congratulação para com o professor 
José de Oliveira Barreto Sobrinho. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Pela ordem, o Vereador 
Mauro Antonio Moreno, requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 
30 dias a fim de melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA 30 DIAS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
7º) Em única discussão o Requerimento nº 0074/2011.- 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 motivo pelo 
qual nem todas as ambulâncias possuem equipamentos completos de primeiros socorros. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Essa indicação se faz necessária pelo fato de que as ambulâncias 
devem estar equipadas com material necessário para prestar atendimento adequado a 
população de Itapira. Recebi algumas reclamações no sentido de que alguns pacientes 



deixaram de se deslocarem até o AMI, situado no município de Mogi Guaçu, devido a 
ausência de oxigênio nas ambulâncias. A ambulância que foi disponibilizada para transportar 
o paciente não estava em perfeitas condições de prestar atendimento adequado. As 
ambulâncias devem estar equipadas e prontas para atender a população. Dias atrás constatei 
que uma determinada ambulância possuía um pedaço de tábua no lugar do vidro traseiro da 
mesma. Essa situação não pode acontecer. O doente deve ser bem atendido. A população paga 
seus impostos em dia. Desse modo, acredito que os cidadãos devem ser atendidos 
dignamente. Por esse motivo elaborei a referida indicação. Peço aos vereadores para que 
votem favorável a matéria. Continuarei a fiscalizar essa situação... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Antonio Orcini:  Disponibilizamos um voto de confiança ao prefeito quando 
aprovamos o acordo com a Unimed. Parte do dinheiro era direcionada a Saúde. Até o presente 
momento estou prestando muito a atenção. Ainda não comecei a cobrar essa situação. Muito 
obrigado... Continuando o orador: Estamos aguardando essas melhorias direcionadas a área 
da Saúde. As ambulâncias devem passar por manutenção regularmente. O secretário da Saúde 
deve constatar e resolver os problemas existentes. Muito obrigado pela compreensão. Boa 
noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Requerimento nº. 074/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão 
o Requerimento nº 0078/2011.- Congratulação com diretores, presidente e integrantes do 
Rotary Club, pela comemoração dia do rotariano. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Requerimento nº. 078/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação 
nº 00137/2011.- Sugere à Prefeitura determinar que as creches funcionem também no período 
de férias. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Pela ordem, o Vereador Mauro Antonio Moreno, 
requer e a Casa aprova por unanimidade o adiamento da matéria por 15 dias a fim de 
melhores estudos. DESPACHO: ADIADO PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única 
discussão a Indicação nº 00138/2011.- Sugere à Prefeitura entrar em contato com o Governo 
do Estado visando a concessão total da manutenção da estrada que liga Itapira a Mogi Guaçu 
para o DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  
“Gostaria de dizer algumas palavras. Somente a título de informação gostaria de dizer que 
nunca houve alguma assinatura quando ainda estava presente nas dependências da Prefeitura 
Municipal. O governo do Estado tentou passar esse serviço para a Prefeitura, mas a mesma 
não recebeu o referido serviço. Legalmente é o Estado que é responsável. Recentemente a 
Prefeitura realizou uma operação tapa buracos porque a localidade estava muito ruim, 
lembrando que não havia outra saída. Na época a Prefeitura não recepcionou essa obra. Muito 
obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 138/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única 
discussão a Indicação nº 00145/2011.- Sugere construção de banheiros, masculino e feminino 
nas dependências do CAIS. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “A referida indicação refere-se ao CAIS 
situado no antigo Pronto Socorro. Muitas pessoas que residem em locais distantes de nossa 



cidade aguardam consultas. É notório que muitas pessoas dependem de transporte. A 
localidade não proporciona sanitários. A maioria das pessoas reclamam, pois as mesmas 
ficam muito tempo na localidade... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Na localidade funcionava um Pronto Socorro onde possuía muito 
movimento. Nunca aconteceu esse tipo de problema... Continuando orador: A localidade 
abre às 07:00 horas da manhã, lembrando que muitas pessoas chegam às 05:00 da manhã. As 
pessoas idosas não tem condições de ficar sem sanitário. É viável a construção de sanitários. 
Existem banheiros, mas para a utilização dos mesmos é necessário que a unidade de Saúde 
abra suas portas. É muito complicado essa situação. Acredito que estamos privando os 
cidadãos itapirenses até em relação a utilização de banheiros públicos... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno:  Não seria o caso da construção de sanitários e sim a 
utilização dos que já existem... Continuando orador: Caso haja algum impedimento em 
relação ao horário, acredito que a localidade possui espaço suficiente para a construção de 
sanitários. Existem alternativas que proporcionam condições de atendimento adequado a 
população. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
145/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00157/2011.- 
Sugere estudo para implantar um centro de referência artística e de malhas na saída de Itapira, 
sentido Lindóia. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 
Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “O que realmente gosto é o fogo 
amigo. Em minha opinião, o fogo amigo é um espetáculo. Quando afirmo que o governo é 
inepto e não possui interlocução com sua base, acredito que possuo razão. Gostaria de 
disponibilizar uma informação ao nobre vereador Mauro Antonio Moreno. Existe verba 
autorizada, onde os Partido dos Trabalhadores (PT) é responsável por tal fator, desde o ano de 
2007. Até onde sei vossa excelência passou para a base aliada ao governo atual. Pelo menos 
foi essa a ultima informação que recebi. Então, acredito que o prefeito devia possuir 
interlocução com vossa excelência para dizer o seguinte: “Vereador, é muito louvável sua 
iniciativa, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) já tem a referida verba, assim como o 
projeto.” O governo Lula se encarregou dos fatos. Acredito que ficará feio para os integrantes 
do PT caso a referida indicação seja aprovada. O governo é inepto, pois nem aquilo que foi 
aprovado com o dinheiro federal foi feito. Vou aprovar. Quem sabe, não é mesmo nobre 
vereador, o senhor prefeito acorde. A indicação é muito boa, lembrando que conseguimos a 
verba.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa 
noite senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa. Primeiramente, nobre 
vereadora, gostaria de informá-la que não passei para a base do governo. Não disse esse fato 
em público, lembrando que fui bem claro quando disse que não estou aliado ao grupo do 
Barros Munhoz, pois o mesmo não preferiu a minha presença no palanque. Então, não me 
desliguei de meu partido e não procurei outra base. Acredito que é a opinião de vossa 
excelência em relação a esse assunto. A referida indicação de minha autoria já foi elaborada e 
aprovada por unanimidade no passado, lembrando que a mesma não foi colocada em prática. 
Não recebi nenhuma informação em relação ao porquê que a referida indicação não foi 
colocada em prática. Peço novamente aos senhores para que votem favorável a matéria, pois 
acredito que é uma excelente indicação... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Já existe o projeto e a verba. Somente falta o prefeito realizar a 
obra. Muito obrigada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho: Se não me falha a memória o processo está em tramitação. Acredito que a construção 



está em andamento. A concha acústica também está em fase de construção... Continuando o 
orador: A concha acústica está em fase intermediaria de acabamento. Acredito que seria 
muito importante para nosso município a agilização do processo de construção. Por esse 
motivo vim a esta tribuna solicitar para que todos os vereadores votem favorável a matéria. 
Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 157/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única 
discussão a Indicação nº 00159/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar parceria junto a ACEI 
com objetivo de implantar uma feira de artesanato e produtos no pátio do Mercado Municipal 
aos finais de Semana. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres 
colegas, integrantes da Mesa Diretora, imprensa, boa noite. Somente gostaria de fazer uma 
observação, pois essa situação me preocupou muito. Vossa excelência diz exatamente nos fins 
de semana. Não sei quantos anos o Mercado Municipal possui. Caso fosse no meio de 
semana, em minha opinião, acredito que seria válida a idéia. Não votarei a matéria. Somente 
estou solicitando esclarecimento e sugestão para que vossa excelência analise novamente a 
matéria, pois para que haja essa situação nos fins de semana, acredito que seria necessário 
retirar as pessoas que estão instaladas no Mercado. De certa forma elas possuem a concessão 
dos locais, tanto internamente como no pátio. Então, ficou essa preocupação. Antes que 
alguém afirme que os vereadores estão solicitando que os comerciantes desalojem a 
localidade, acredito que caberia melhores estudos sobre a matéria. Somente gostaria de fazer 
esse comentário para que vossa excelência analise a possibilidade de uma melhor redação ou 
até mesmo uma sugestão relacionada no meio de semana. Muito obrigado.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Acredito que seria interessante 
que aproveitassem os finais de semana e houvesse um acordo entre os comerciantes que já 
estão trabalhando atualmente na localidade. Não seria no sentido de um acréscimo de muitas 
barracas. Acredito que existe espaço físico suficiente. Seria muito interessante, pois há muito 
movimento nos finais de semana. Então, acredito que existe a possibilidade de haver uma 
composição para a utilização do referido espaço da localidade... Aparte concedido ao 
Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Foi muito bom o esclarecimento, pois 
vossa excelência disponibilizou uma visão ampla sobre a questão. A referida indicação não 
dizia dessa forma. Desse modo, acredito que não ficou a impressão de que estamos 
solicitando a retirada dos comerciantes da localidade. Por esse motivo sugeri uma melhor 
redação. O que vossa excelência disse não está contendo na referida indicação. Muito 
obrigado... Continuando orador: Perfeito. Acredito que foi um mal entendido. Jamais 
solicitaria que os comerciantes se retirassem da localidade. Acredito que a situação colaborará 
para a geração de mais empregos. Gostaria de solicitar o voto favorável em relação a matéria, 
pois acredito que seria muito interessante para o nosso município. Muito obrigado.” A seguir, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Gostaria de parabenizar vossa excelência, nobre vereador, porque residi defronte ao pátio do 
Mercado Municipal no passado. Lembro-me que o Mercado Municipal era muito pujante. A 
janela de meu quarto era do lado da rua. Começava o movimento quando o relógio marcava 
04:00 horas da manhã. Atualmente quase não existe nada no Mercado Municipal. Em minha 
opinião, acredito que seria muito interessante que o Mercado Municipal voltasse a ser o que 
era no passado. O pessoal que reside na zona rural se desloca até a localidade. Adorava o 
Mercado Municipal na época. Sou favorável a matéria. Quando a matéria é boa me encarrego 
de vir a esta tribuna e concordar com a idéia. Desculpe-me se disse que o senhor era 



integrante da base, pois parece-me pela configuração da Casa. Não posso deixar de trazer a 
sardinha do meu lado em relação a indicação anterior. No caso da indicação anterior, acredito 
que seria muito fácil de nós conseguirmos a verba, o projeto, o lugar e o senhor ficar com a 
fama. Muito obrigada.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 159/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única 
discussão a Indicação nº 00166/2011.- Sugere execução de mutirão de limpeza em todos os 
bairros da cidade. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em 
única discussão a Indicação nº 00171/2011.- Sugere construção de cobertura na quadra da 
Escola João Simões. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite novamente a todos. Somente 
gostaria de dizer ao nobre vereador que a escola foi contemplada. A secretária conseguiu uma 
determinada verba. Vamos votar a favor de sua matéria, lembrando que a verba foi 
encaminhada para a construção da cobertura da localidade que vossa excelência citou. Então, 
gostaria de dizer que a cobertura da quadra será realizada futuramente. Muito obrigado e boa 
noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 171/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única 
discussão a Indicação nº 00172/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito reformular o Carnaval 
itapirense alterando o local da festa. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 17º) Em única discussão a Indicação nº 00184/2011.- Sugere instalação de 
semáforo no cruzamento da rua Embaixador Pedro de Toledo com a Avenida dos Italianos. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Março 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Em única discussão a 
Indicação nº 00185/2011.- Sugere ao Sr Prefeito realizar estudos junto a Secretaria de Defesa 
Social objetivando a instalação de câmeras de segurança no Parque Juca Mulato. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 


