
ATA DA 9ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 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. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, público presente, boa noite. Vim a esta tribuna 
para falar sobre alguns assuntos. Um deles é relacionado a dois projetos. Acredito que 
chegamos a um determinado acordo. Gostaria de deixar bem claro que conversamos com a 
Cristina do Sindicato. Acredito que realizamos os fatos da melhor forma possível. A medida 
contempla a todos da melhor forma possível. Foi elaborada uma emenda em relação ao 
projeto de lei complementar que altera a estrutura administrativa do S.A.A.E.. A referida 
emenda foi elaborada e contemplada por esta Casa de Leis. Existe uma dúvida relacionada a 
questão da criação e extinção de alguns cargos. Nenhum cargo que está sendo criado poderá 
ultrapassar o piso salarial da Prefeitura Municipal. Os salários das pessoas que foram 
contempladas não sofrerão alteração. Futuramente poderão ser contratadas as pessoas que 
responderão pelos dois cargos de fiscais. A remuneração está baseada em R$ 1.101,00, 
lembrando que o piso da Prefeitura Municipal é de R$ 826,30. Então, como ele está sendo 
criado, lembrando que ninguém sairá prejudicado, a remuneração será igual da Prefeitura. 
Espero que todos entendam. O cargo de Procurador Jurídico, apesar de existir, ainda não está 
preenchido. O salário será de R$ 2.391,00 para o cargo de Procurador, lembrando que o piso 
salarial da Prefeitura é de R$ 2.118,00. Desse modo, o que prevaleceu é o piso salarial da 
Prefeitura. São três cargos na totalidade. Alguns podem afirmar que são somente três cargos 
com pouca diferença, mas acredito que isso acarretaria em problemas no futuro. Existe um 
acordo relacionado para mantermos o piso salarial da Prefeitura Municipal. Acredito que essa 
situação evitará muitas ações judiciais e equiparações salariais. Será suprimido o artigo 5º do 
projeto que está criando alguns cargos na Prefeitura Municipal. Futuramente, caso haja algum 
acordo, acredito que possa ser enviado a esta Casa outro projeto. Essa situação dependerá de 
um acordo entre nós. A Cristina cumpriu 100% do combinado. Gostaria de agradecer a 
Cristina perante a todos, pois a mesma constatou onde havia uma falha. Muitas vezes, por 
falta de conversa, as coisas não são resolvidas. Uma ação contra a Prefeitura tramitaria 
normalmente caso o projeto seguisse em frente. Através de nosso acordo o processo foi 
retirado. Gostaria de esclarecer essa situação para todos os vereadores. Peço aos vereadores 
para contemplarem o projeto. O projeto também contemplará as 30 vagas que a Secretaria de 
Educação está disponibilizando. Gostaria de solicitar o bom senso de todos os vereadores para 
que o projeto possa ser chamado a Ordem do Dia de Hoje. Outro assunto é relacionado a 
indicação de autoria do nobre vereador Mauro Moreno no sentido de férias de algumas 
servidoras. Procurei saber sobre a situação, mas posso afirmar que houve um determinado 
acordo entre as mães e as professoras. Acredito que o nobre vereador possa ter atendido a 
solicitação de algumas mães que não estavam presentes na discussão. Gostaria de deixar o 
meu pedido ao nobre vereador Mauro para adiarmos a matéria para a próxima semana. 
Devemos conversar e chegar a um determinado consenso. Não estou de acordo com a referida 
indicação. Por esse motivo gostaria de conversar com o nobre vereador. Muito obrigado e boa 



noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, nobre 
vereadores, público presente, imprensa. Gostaria de cumprimentar a todas as mulheres 
presentes nesta Casa na data de hoje. Posso dizer que quando mexem com a mulherada, as 
mesmas comparecem a esta Casa. Gostaria de parabenizar a todas, pois acredito que é desse 
modo que avançamos. Quando o vereador Mauro entrou com esse requerimento fui conversar 
com ele. Disse ao nobre vereador para retirar a matéria, pois acompanhei todo a trâmite da 
discussão. O nobre vereador disse que um adiamento seria melhor. Expliquei a todas que essa 
situação não será votada na data de hoje. O Mino sinalizou que solicitará ao nobre vereador 
para retirar a matéria. Acredito que o nobre vereador Mauro Moreno acabará acatando a nossa 
solicitação sem maiores problemas. Gostaria de falar sobre algumas questões que o nobre 
vereador Mino disse. Posso afirmar, nobre vereador, que votaremos tanto o projeto de autoria 
do prefeito, quanto do S.A.A.E.. Votaremos por único motivo, ou seja, pelo fato de que a 
Cristina veio a esta Casa para participar das discussões. Vou retirar a emenda de minha 
autoria, pois o acordo foi exatamente esse. Perguntaram muitos fatos. Não me venha querer 
colocar a situação goela abaixo, pois, desse modo, não aprovaremos o projeto. Elaborei uma 
emenda a fim de abrir uma discussão. Atualmente o projeto está bom. Não me venha dizer 
que seu irmão virou o baluarte da democracia, pois o mesmo não virou. É lamentável, pois ele 
está agindo como agia o ex-prefeito outrora. A população mostrou que não quer esse tipo de 
governante em nossa cidade. Elaborei um requerimento direcionado a Secretaria de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura de nossa cidade solicitando a atas do GEIF (Grupo Executivo de 
Incentivos Fiscais), porque todo incentivo fiscal que é disponibilizado em nossa cidade, 
conseqüentemente sai de nosso bolso. Solicitei informações, mas acredito que eles não 
possuem a preocupação de explicar. “A Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria 
de Negócios Jurídicos, notifica vossa senhoria de que seu requerimento foi indeferido.” 
Acredito que não se deram o trabalho de explicar o motivo, pelo qual, estavam indeferindo 
um documento onde todos possuem direito de acesso. Em minha opinião, tudo bem, pois 
como não enviaram respostas a minha solicitação me encarreguei de enviar a situação ao 
Ministério Público. Quero o verele mandar esse requerimento ordinário para o Ministério 
Público. Lamento, pois ao palanque para solicitar voto ao prefeito atual. Em relação ao 
ex-prefeito, acredito que esse tipo de pecado não cometi. Ninguém viu e nunca verá a minha 
pessoa solicitando voto para o Barros Munhoz. Em relação ao prefeito atual, infelizmente 
levarei esse tipo de pecado ao meu túmulo. Não me venha a esta tribuna para posar de 
democrático. Não enviaram o documento porque em todas as atas do GEIF consta que eram 
contra os incentivos fiscais direcionados as empresas. Todos os pareceres eram contrários. 
Existe uma palavra que se chama acochambrada. Foi isso o que aconteceu. É lamentável esse 
tipo de postura. Imaginava que estava lidando com outro tipo de gente. Constatei que não é 
outro tipo de pessoa. Para bom entendedor meia palavra basta. Gostaria de deixar o meu pesar 
público pelo falecimento de um grande homem, ou seja, o nosso ex-Vice-Presidente Sr. José 
Alencar. Hoje ouvi um fato em que ele disse no passado, lembrando que comungo com esse 
pensamento: “Não tenho medo da morte e sim da desonra.” É verdade. Qualquer pessoa 
pública deve ter medo da desonra. É desonroso o que o prefeito está fazendo com seus atos. 
Ele devia possuir medo da desonra. Como que ele vai entrar para a história de nossa cidade? 
Futuramente como meus filhos e netos olharão para trás para constatarem a atitude desse 
prefeito? É isso que ele tinha que pensar. Ele não deve pensar se vai virar nome de poste, 
praça ou parque. Por esse motivo venho a esta tribuna para lamentar profundamente a morte 
do Sr. José Alencar. Foi um grande homem público, lembrando que ensinou muitas coisas a 
todos. Ensinou-nos a encarar a vida de frente com a cabeça erguida e peito aberto. Para 



finalizar gostaria de dizer que está em tramitação um projeto de resolução nesta Casa. Peço ao 
senhor presidente para não fazer concurso público. Não faça, pois não estamos no momento 
de onerar os cofres públicos. Esta Casa sempre possuiu esse número de funcionários. É hora 
de se mostrar austeridade com a coisa pública. Estou pedindo para que o senhor se sensibilize 
com o projeto de resolução de nossa autoria, pois o povo não esquece. Estamos com a platéia 
cheia de funcionários públicos reivindicando aumento. Ninguém precisa me dizer que Câmara 
é diferente da Prefeitura. Posso dizer que sei desse fator. Não posso chegar a esta tribuna e 
dizer que sou favorável a essa situação sabendo que isso irá onerar os cofres públicos. O 
projeto da Prefeitura será votado hoje porque conseguimos extinguir os cargos em comissão. 
É verdade ou mentira?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho: É justamente por esse motivo. O projeto que apresentei somente contém cargos 
públicos. O único que é comissionado é direcionado para um funcionário concursado da Casa. 
Todos os cargos que apresentei na Casa são de concurso e nenhum de comissão. É somente 
isso que gostaria de dizer a vossa excelência. Então, os cargos concursados da Prefeitura e do 
S.A.A.E. não impactam. Não entendi por afirmarem que impacta, mas independente dessa 
situação gostaria de dizer que respeito o posicionamento de vossa excelência... Continuando 
a oradora: Não sei sobre a questão de necessidade desta Casa. A Prefeitura está necessitando 
de aumento no quadro de pessoal. Estou presente nesta Casa há dez anos, lembrando que no 
passado esta Casa possuía dezessete vereadores com o mesmo número de funcionários. É 
notório que o número de vereadores caiu para dez. Então, por que há a necessidade de 
aumento de funcionário? A minha discussão é nesse sentido. Entendo que não há necessidade. 
Por esse motivo que elaboramos o referido projeto, lembrando que respeito sua posição. Você 
sabe, Manoel, que minha conversa é olho no olho... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Eu e vossa excelência estamos presentes nesta Casa há 
quase 14 anos. O vereador Toninho está a mais tempo. Basta verificar quantos funcionários já 
se aposentaram no decorrer dos anos, lembrando que não foram preenchidos. Essa semana 
três funcionários desta Casa estavam com conjuntivite. Não teve como repor a ausência dos 
funcionários. A recepcionista se encarregou de limpar o plenário desta Casa. Gostaria que 
vossa excelência verificasse quantos funcionários se aposentaram. Estou disponibilizando 
expediente todos os dias e posso afirmar a vossa excelência que esta Casa realmente está 
necessitando de funcionários. Não estou cometendo nenhum desatino... Continuando a 
oradora: Tudo bem, somente estou dizendo que sou contra. Para finalizar gostaria de dizer 
que não é sempre que há três pessoas com conjuntivite. É apenas uma exceção. A gente não 
pode governar e legislar pela exceção e sim pela regra. Muito obrigada.” Não havendo mais 
nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 
Vereador CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , para que da tribuna proceda a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 10 de Março de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 7ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 15 de Março de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 0094/2011.- Licença para tratamento de saúde. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 



Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. Presidente faz a leitura dos Projetos de 
Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0033/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 2º, da Lei nº 3.114, de 
16 de julho de 1999. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
5º) Projeto de Lei nº. 0034/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Denomina Creche Municipal do Conjunto 
Habitacional "Antonio Assad Alcici" DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0035/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra 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. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 50/2010.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
01/2011. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, 
Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2011, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que 
"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado advogado José 
Guilherme da Rocha Franco, são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice 
de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, 
pois o homenageado é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere 
pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade itapirense. É este o parecer. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini 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 29 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 
51/2010.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011. As Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
02/2011, de autoria do vereador Carlos Alberto Sartori, que "Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão Itapirense ao renomado advogado Dr. Lucio Marques de Menezes Filho", 
são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe óbice de qualquer natureza que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois o homenageado é 
merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe confere pelos relevantes serviços 
prestados em prol da comunidade itapirense. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Antonio Orcini 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 29 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 52/2010.- Ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03/2011. As Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que a este subscrevem, instadas que foram a 
exarar parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011, de autoria do vereador Antonio 
Orcini, que "Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao renomado 
administrador José Roberto Prado", são de parecer favorável à tramitação, eis que não existe 
óbice de qualquer natureza que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela 
aprovação, pois o homenageado é merecedor do título de Cidadão Itapirense que esta Casa lhe 



confere pelos relevantes serviços prestados em prol da comunidade itapirense. É este o 
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini 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 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) 
PARECER nº. 53/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2011. 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 02/2011, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera, cria, reclassifica e aumenta cargos que 
especifica no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e do Magistério", são de parecer 
favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, em apresentar uma emenda supressiva 
ao projeto, suprimindo o Art. 5º., por tratar de cargo de provimento em comissão. EMENDA 
SUPRESSIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Fica suprimido o Art. 5º do Projeto de Lei 
Complementar nº 02/2011, renumerando-se os seguintes: Art. 5 º - Cria o cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Tecnologia da Informação. 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 29 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 
54/2010.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2011. 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 004/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Altera a estrutura administrativa do SAAE", são de parecer favorável à 
matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Acordaram, no entanto, em apresentar emendas aditiva e modificativa 
ao projeto, em atendimento à legislação e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, incluindo o anexo I, as atribuições dos cargos aumentados e criados na estrutura 
administrativa do SAAE. EMENDA ADITIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Acrescenta-se artigo ao 
Projeto de Lei complementar 04/2011, fazendo constar como Art. 8º, renumerando-se o atual. 
Art. 8° - Os cargos aumentados e criados na estrutura administrativa do SAAE pelos arts. 1º, 
2º, 3º e 4º, ficam com suas funções definidas de acordo com o disposto no Anexo I, que fica 
fazendo parte integrante desta Lei Complementar. EMENDA MODIFICTIVA Nº 01/2011. 
Art. 1º - Os cargos de Fiscal, criado pelo Artigo 2º do Projeto de Lei Complementar nº 
04/2011, fica com seu padrão de vencimento fixado conforme quadro abaixo: 
Nº a criar Título da Função Referência Vencimento 
 2 Fiscal AS XI R$ 826,30 
Art. 2º - O cargo de Procurador Jurídico, relacionado no Quadro de Cargos de Provimento 
Efetivo do SAAE, constante do Art. 7º, fica com seu padrão de vencimento fixado conforme 
quadro abaixo: QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  

2 Fiscal AS XI R$ 826,30 
1 Procurador Jurídico GPXII R$ 2.118,40 

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 29 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) PARECER nº. 



55/2010.- Ao Projeto de Lei nº 32/2011. 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 32/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 15.000,00", 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 29 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. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2011.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Rafael Domingues. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA.  SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jardo 
Bueno de Moraes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: RETIRADO POR 
FALTA DE ASSINATURA.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
0070/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tereza Ambrosini. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente.16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Renato da Silva de Moura. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 0072/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Dra. Carlota de Almeida Leite. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0073/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Irene Virgínio Recchia. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0074/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do Sr. José 
Alencar Gomes da Silva, ex-Vice Presidente da República.. Autoria. Todos Os Senhores 
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 29 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. 
20º) Requerimento nº. 0084/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte 
coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando explicações sobre o motivo do atraso 
ocorrido corriqueiramente no transporte de alunos dos bairros de Barão e Eleutério. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 



21) Requerimento nº. 0085/2011.- Voto de Congratulação com os integrantes da nova 
Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 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 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 0086/2011.- Oficiar o Presidente da Assembléia Legislativa, deputado José 
Antônio Barros Munhoz, para que Itapira seja beneficiada com a extensão da obra de pavimentação da 
região do Morro do Graví até os loteamentos do Bié I e Bié II. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de 
Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 
0088/2011.- Congratulação com o comandante da 3ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia 
Militar de Itapira, Capitão Ricardo Augusto de Mello Araújo, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade itapirense. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 0089/2011.- 
Voto de Congratulação com o Jornalista e escritor Thiago de Menezes, pelo lançamento do 
seu livro intitulado 'A Senhora da Bengala Mágica e Outras Senhoras'. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 
Requerimento nº. 0090/2011.- Congratulação com o Bispo da Diocese de Amparo, Dom 
Pedro Carlos Cipolini, pela visita realizada em Itapira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 
0091/2011.- 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 a atual situação da quadra Orlanda Zanovelo Silva no José 
Secchi. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “A antiga administração desapropriou a localidade e construiu a 
quadra. Com isso o proprietário entrou na justiça. Desse modo, a Prefeitura Municipal não 
pode realizar a reforma da quadra pelo fato de que há um processo em tramitação na justiça. 
A comunidade está saindo prejudicada com esse impasse. A situação foi objeto de matéria dos 
jornais de nossa cidade. Necessito dessa situação para provar a toda população que não é má 
vontade por parte da administração. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 0092/2011.- Congratulação com 
o funcionário público Sr. Eduardo de Godoy Salgado, pela conquista da sua merecida 
aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 0093/2011.- Requer a realização 
de uma sessão solene em homenagem a Banda Lira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 
00189/2011.- Sugere que o Sr. Prefeito oficie o S.A.A.E. que providencie estudos objetivando 
para que a autarquia assuma o fornecimento de água nos loteamentos de chácaras denominado 
Recreio Bié I e Bié II. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00190/2011.- Sugere ao Sr. 
Prefeito realizar estudo e levantamento das placas denominativas das ruas no centro da cidade 
objetivando um trabalho de revitalização das mesmas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00191/2011.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na estradas rurais 
que especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00192/2011.- Sugere colocação de 
bocas de lobo e recapeamento asfáltico nas Ruas Pedro Piva e Francisco do Nascimento. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00193/2011.- Sugere execução de melhorias que especifica na 
Escola Joaquim Vieira em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00194/2011.- 
Sugere que a municipalidade construa rampas de acesso para portadores de necessidades 
especiais na escola Joaquim Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00195/2011.- 
Sugere que a municipalidade determine nova localidade para embarque e desembarque de 
alunos da Creche Vereador Francisco Rovaris no Braz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação 
nº. 00196/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Luiza 
Rodrigues Sartori, popularmente conhecida por Lígia Sartori. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 
de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 
00197/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Gilberto Pedro 
de Lima. Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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: 38º) Ministério da Saúde Nº Ref. 514570/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$ 22.393,50. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 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 Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2011.- Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo advogado Dr. José Guilherme da 
Rocha Franco. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, o vereador Antonio Orcini requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta e que seja 
aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do 
requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 01/2011. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 01/2011.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 002/2011.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo advogado Dr. Lucio Marques de Menezes Filho. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
A seguir, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que 



seja dispensado o regime de votação secreta e que seja aclamado aprovado pelos vereadores 
da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado pelo 
plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011. 
DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  02/2011. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2011.- Dispõe 
sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Administrador de Empresas 
José Roberto Prado. Autoria: Antonio Orcini. A seguir, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta 
e que seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. 
Diante do requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011. DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO 03/2011.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de 
Resolução nº 002/2011.- Suspende a realização de concurso público no âmbito da Câmara 
Municipal de Itapira, no prazo de especifica. Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 5º) Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 
002/2011.- Altera, cria, reclassifica e aumenta cargos que especifica do quadro de pessoal da 
Prefeitura Municipal e do Magistério. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei Complementar nº 002/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A 
seguir, a autora da Emenda Aditiva nº 01/2011 solicita a retirada da matéria. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda Supressiva nº 001/2011. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 
por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 002/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em segunda votação a Emenda Supressiva nº 001/2011. Aprovada em segunda votação 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI COMPLEMEN TAR E 
EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em primeira discussão o Projeto 
de Lei Complementar nº 004/2011.- Altera a estrutura administrativa do SAAE. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 004/2011. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2011 e Emenda Modificativa nº 01/2011.. Aprovada 
por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 004/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2011 e Emenda Modificativa nº 01/2011. 
Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJE TO DE 



COMPLEMENTAR E EMENDAS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em primeira discussão o Projeto 
de Lei nº 0066/2009.- Dispõe sobre a proteção do Meio Ambiente na comercialização, na 
troca e no descarte de óleo lubrificante e dá outras providências. Autoria: Cleber Borges. A 
seguir, pela ordem, o vereador Cleber João da Silva Borges requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 15 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA PARA 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0032/2011.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 15.000,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 032/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 0085/2011.- Voto de Congratulação 
com os integrantes da nova Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. 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 29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
10º) Em única discussão a 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 requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão ordinária. 
DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para 
que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão ordinária. DESPACHO: ADIADA 
PARA A PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 de Março de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) 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. A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, nobres colegas, imprensa, boa noite. Elaborei a referida indicação pelo fato de que 
a Rua Embaixador Pedro de Toledo, assim como a Avenida dos Italianos, possuem trânsito 
intenso de veículos. Ambas as ruas dão acesso aos demais bairros de nossa cidade. Várias 
colisões de veículos aconteceram nas referidas localidades. Muitas pessoas possuem 
dificuldades em atravessar a via. Então, acredito que a implantação de um semáforo resolverá 
o problema da população. É notório que muitos caminhões transitam pela Avenida dos 
Italianos. Houve um estudo nesse sentido. Em outra ocasião foi feita a mesma solicitação. 
Desloquei-me até o Departamento de Trânsito para constatar a verdadeira situação. O 
semáforo colaboraria para a segurança dos pedestres. Por esse motivo elaborei a referida 
indicação. Peço aos senhores vereadores para votarem favorável a matéria. 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. 184/2011. Aprovada menos 1 voto da 
Vereadora senhora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, justifica o voto a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Votei contrário a 
matéria pelo fato de que sobem e descem muitos caminhões na localidade. Acredito que a 



implantação do referido semáforo é inviável. Em minha opinião, deveria ser proposto que 
fosse proibida a circulação de caminhões pela localidade. Quando for proibida a circulação de 
caminhões pela localidade, acredito que, desse modo, será viável a implantação de um 
semáforo. Muito obrigada.” DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
29 de Março de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Volto novamente a esta tribuna a fim explicar a 
indicação de minha autoria. A indicação se refere ao Parque Juca Mulato. O Parque Juca 
Mulato é dos locais mais belos de nossa cidade, lembrando que a população poderia usufruir, 
de forma melhor, as dependências do mesmo. Atualmente a população tem medo de circular 
dentro da localidade pelo fato de que não há segurança. As pessoas idosas e crianças também 
possuem muito medo. Acredito que dentro do Parque Juca Mulato está instalado o perigo. As 
câmeras colaborariam para o bem estar de toda população que usufrui a localidade. 
Atualmente os vizinhos também possuem medo de freqüentar a localidade. A criminalidade 
está muito próxima... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos: Acredito que no período da tarde também... Continuando o orador: Por esse motivo 
que a instalação de câmeras seria viável. Com isso o cidadão itapirense poderá usufruir da 
localidade mais tranquilamente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Acredito que a atitude de vossa excelência é louvável. Atualmente existe 
uma câmera de longo alcance instalada defronte a Casa da Cultura. Inclusive foram instaladas 
várias câmeras espalhadas nos principais pontos de nossa cidade. Há um trabalho relacionado 
ao monitoramento do trânsito. Segundo informações do Comandante da Guarda Municipal, 
Sr. Sabadini, será conjugado as duas secretarias, lembrando que o pessoal encarregado em 
disponibilizar plantão no rádio da Guarda Municipal também ficará responsável pelo 
monitoramento. Possivelmente haverá um crescimento no número de câmeras instaladas em 
nossa cidade. As câmeras possuem longo alcance. Esse projeto está em andamento. Por esse 
motivo estou dizendo que a atitude de vossa excelência é louvável. O pedido de vossa 
excelência será contemplado por questões de tempo. Muito obrigado... Continuando o 
orador:  Foi elaborada uma indicação no ano de 2009. A população necessita de segurança. É 
primordial a instalação de câmeras nas imediações do Parque Juca Mulato. A câmera 
instalada defronte a Casa da Cultura não obtém boa visibilidade no período da noite. Então, 
acredito que seria plausível a instalação de câmeras dentro das dependências do referido 
parque. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, nobres 
vereadores, público presente. Como o presidente desta Casa disse, acredito que também é 
louvável a solicitação do nobre vereador Carlinhos. Somente gostaria de lembrar que um 
determinado requerimento, de autoria do nobre vereador Mauro Moreno, solicitava melhor 
iluminação e fiscalização no centro de lazer. Naquela época me encarreguei em dizer que os 
postes situados naquela localidade estavam equipados adequadamente, lembrando que alguns 
também possuíam câmeras de vigilância. Gostaria de fazer um convite a todos vocês para 
comparecerem até a localidade. O nobre vereador Cleber conhece a situação, sendo que o 
mesmo ficou impressionado. Gostaria que todos os vereadores pudessem visitar o centro de 
controle das câmeras instaladas em nosso município. Estão sendo instaladas várias câmeras 
em nossa cidade. De forma nenhuma solicitarei para que o vereador retire a matéria, mas 
gostaria de lembrá-lo que o mesmo receberá uma informação sobre essa questão. É muito 
importante que os cidadãos saibam que centro está aberto para visitas... Aparte concedido a 



Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Gostaria de fazer um requerimento 
para que o setor de fiscalização envie informações a esta Casa em relação aos critérios 
utilizados para instalação de câmeras existentes em nossa cidade. Pode ser até por ignorância 
de minha parte. Qual a importância maior da implantação de câmeras nas imediações da Rua 
24 de Outubro e não no Parque Juca Mulato? Acredito que no Parque Juca Mulato existe um 
fluxo maior de pessoas relacionada a Rua 24 de Outubro... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Na realidade foram instaladas duas câmeras nas 
imediações do Parque Juca Mulato. Havia muita reclamação relacionada ao uso de bebida 
alcoólica no Parque Juca Mulato. Não foi instalado câmeras dentro do parque devido ao 
problema das árvores. Desse modo, optou-se em primeiro plano a instalação de câmeras na 
entrada do parque. O monitoramento constata as pessoas que entram e saem do parque. A 
instalação da câmera situada na Rua 24 de Outubro ocorreu devido ao excesso de velocidade 
de algumas pessoas, lembrando que também seria para inibir a entrada de caminhões. As 
avenidas também serão monitoradas. As câmeras colaboraram com os semáforos inteligentes. 
Através das filmagens das câmeras será controlado o fluxo de veículos nas avenidas. As 
pessoas que exacerbarem o limite de velocidade serão multadas. São situações que colaboram 
para a segurança de nossa cidade. Na época o maior problema foi relacionado ao método de 
como enviar as referidas filmagens até o centro de controle. Foi necessário efetuar uma 
locação de um determinado prédio para que as imagens pudessem ser direcionadas ao centro 
de controle. Atualmente a Prefeitura paga aluguel da torre de transmissão instalada no 
prédio... Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Não adianta inibir o fluxo de caminhões em 
determinadas ruas e deixar outras sem fiscalização. Os motoristas de caminhões utilizam 
outras vias para transitar pela localidade. Na praça do município de Lindóia também há 
muitas árvores grandes... Manoel de Alvário Marques Filho: Acredito que haverá ampliação 
da instalação de câmeras na segunda etapa do projeto... Continuando o orador: Acredito que 
não custará absolutamente nada a solicitação de melhores esclarecimentos. É muito cara a 
implantação desse projeto. Foi gasto um valor muito alto. O projeto será concretizado em 
etapas. A maior parte de meu pronunciamento foi relacionado ao esclarecimento direcionado 
a nobre vereador Carlinhos. Esse tipo de situação está sendo implantada há cerca de um ano e 
meio. A dificuldade é muito grande. Vários problemas foram solucionados para a implantação 
da primeira parte do projeto. Com certeza estaremos aperfeiçoando esse projeto, lembrando 
que a nossa cidade oferecerá mais segurança aos cidadãos que nela residem. Foi elaborado um 
grande estudo relacionado a essa situação. A nossa cidade está caminhando. 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. 185/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 29 
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. 


