
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de abril 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 solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 
votação a Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de Março de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 9ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de Março de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril 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) Projeto de Lei nº. 0036/2011.- Em que o Sr. Mauro Antonio Moreno 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre a implantação 
da disciplina de Educação no Trânsito na grade curricular das escolas municipais de 1º e 2º 
graus. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de 
Lei nº. 0037/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Município de Itapira a celebrar convênio com o 
Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social ou Cultural do Estado de São Paulo - 
FUSSESP. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto 
de Lei nº. 0038/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação 
do 5º Festival de Dança. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
6º) Projeto de Lei nº. 0039/2011.- 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$ 
3.200.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto 
de Lei nº. 0040/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
100.000,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto 
de Lei nº. 0041/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza a Cessão em Comodato de imóvel à empresa Amaro 
Máquinas Agrícolas Ltda - EPP. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei à leitura dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 
56/2011.- Ao Veto Total ao Projeto de Lei nº 011/2011. 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 Veto total do Chefe do Poder 
Executivo ao Autógrafo nº 11/2011 referente ao Projeto de Lei nº 011/2011, de autoria do 
nobre Vereador Antonio Orcini, 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", após minudentes estudos, são de parecer 
favorável ao Veto interposto pelo Prefeito, uma vez que a iniciativa da propositura é de 
iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 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 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 57/2011.- Ao Projeto de Lei nº 34/2011.- 
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 34/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo que "Denomina Creche 
Municipal do Conjunto Habitacional "Antonio Assad Alcici", são de parecer favorável à 
propositura 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 póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à memória e aos 
familiares do saudoso Dr. José Alberto de Mello Sartori, um dos mais conceituados médicos 
itapirenses. 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 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 11º) PARECER nº. 58/2010.- Ao Projeto de Lei nº 35/2011.-  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 
35/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo 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", são de parecer favorável à 
propositura 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 05 de Abri 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. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0068/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Teodoro de Carvalho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0069/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Jardo Bueno de Moraes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento 



Voto de Pesar nº. 0070/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Tereza Ambrosini. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0071/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Renato da Silva de Moura. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0075/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Luíza Espécie Rigotti. Autoria. 
Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0076/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Arnaldo Félix dos Santos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0077/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Alexandre Mariano. Autoria. Rodnei Semolini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0078/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Canivezi. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0079/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Dr. 
Paulo Fernandes . Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0080/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Teodoro Vitoriano. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0081/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Lopes. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0082/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Atílio 
Cruz. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0083/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. João Batista de Castro. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0084/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Orlando Martucci. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0085/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Alfredo Olbi. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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. 27º) Requerimento nº. 0087/2011.- Voto 
de Congratulação com os dirigentes e membros da Igreja Presbiteriana da Boa Esperança, 



pelos oito anos de existência da igreja em nossa cidade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 
0095/2011.- 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 compra de câmeras utilizadas na segurança e trânsito do 
município. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 0096/2011.- Oficiar à direção da 
empresa Itajaí Transportes Coletivos solicitando que a mesma implante linha de ônibus para 
atender a região do Gravi, Água Choca, Bairro dos Pires, e complexo de chácaras Bié I e Bié 
II, até a divisa com o município de Mogi Mirim. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 
0097/2011.- Oficiar à direção do SAAE para que a autarquia providencie estudos com a 
finalidade de que se realize obra para a rede de esgoto das chácaras existentes no bairro do 
Machadinho. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 0098/2011.- 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 a situação 
especificada na UBS do bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 0099/2011.- 
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 a situação especificada na UBS de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 
Requerimento nº. 00100/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo 
urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando a construção de um ponto de ônibus, dotado de 
cobertura e bancos em frente a empresa Estrela, na SP-352. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 
00101/2011.- Voto de Congratulação com a diretoria do Clube Bailão do Sabarazinho, em 
nome de sua presidente Maria de Oliveira Albano, assim como seus associados, pelo brilhante 
evento comemorativo aos 10 anos da agremiação. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 
00102/2011.- 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. sobre a atual situação dos estagiários de educação física. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Requerimento nº. 00103/2011.- 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. sobre o motivo pelo qual a administração ainda não concedeu a 
verba para UIPA. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00104/2011.- Voto de 
Congratulação com os integrantes da nova Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. 
Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 38º) Indicação nº. 00198/2011.- Sugere criar eixos de circulação (Ciclovias) na 
cidade como um todo. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João 
da Silva Borges manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00199/2011.- Sugere 
execução de poda de árvores na rua José Pelizzer, no bairro Achilles Galdi, assim como 
construção de passeio público nos terrenos que são de propriedade da municipalidade. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 40º) Indicação nº. 00200/2011.- Sugere a construção de boca de lobo na rua Dr. 
Hortêncio Pereira da Silva, na Vila Pereira, defronte aos números 97 e 104. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
41º) Indicação nº. 00201/2011.- Sugere manutenção que especifica na rua Maria Luiza, no 
bairro Vila Pereira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00202/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Victorio Spaside Filho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação 
nº. 00203/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Sebastião 
Pompeu. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00204/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Juliano Aparecido da Silva. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) 
Indicação nº. 00205/2011.- Sugere recuperação do sistema de iluminação da escadaria que 
liga a Avenida Brasil ao Parque Juca Mulato. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação nº. 
00206/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudo objetivando a revitalização da área 
destinada ao tratamento de esgoto do município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 
05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 
00207/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos nas rua Anízio Becuzzi, no bairro 
Istor Luppi. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00208/2011.- Sugere construção de 
redutor de velocidade tipo lombada na rua Mauro Simões. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 



00209/2011.- Sugere execução de obra de revitalização na Praça central do bairro Assad 
Alcici. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00210/2011.- Sugere realizar-se 
mutirão de limpeza para remoção de detritos em local que especifica. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) 
Indicação nº. 00211/2011.- Sugere à Prefeitura que, em conjunto com as Secretarias 
Municipais, implante programas nas escolas e outras localidades distribuindo aos alunos e 
cidadãos cartilhas ou material educativo com conteúdo objetivando informar sobre os riscos e 
doenças causada pela proliferação de pombos em nossa cidade. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) 
Indicação nº. 00212/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito enviar Projeto de Lei a esta Casa 
concedendo a isenção de pagamento do IPTU, contribuição de iluminação e taxa de lixo a 
pessoas com enfermidades graves. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Indicação nº. 00213/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito estudar os meios legais e necessários, visando a proibição da queimada 
de cana em nosso município. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 05 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 00214/2011.- Sugere ao 
Sr. Prefeito que implante sistema informatizado para o uso de combustível da frota da 
Prefeitura. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Indicação nº. 00215/2011.- Sugere implantação de 
posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 horas, no bairro de Barão Ataliba Nogueira. 
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 05 de Abril 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: 56º) Ministério da Saúde Nº Ref. 000002; 005029; 
005655; 014584; 012680/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$ 254.638,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) BNDES; Ofício AF/DEFIN/GTES-00211; 
00201/2011: Repasse de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Itapira no valor de R$ 
1.288.000,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 58º) Câmara Municipal de 
Bebedouro: Fiéis cópias das Moções nºs 06 e 07/2011, de autoria do nobre vereador José 
Baptista de Carvalho Neto, e Moção nº 11/2011, de autoria do vereador Carlos Renato 
Serotine. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Associação Comercial e Empresarial 
de Itapira:  Convite para a realização da inauguração do Super Feirão de Ofertas, a realiza-se 
nos dias 07, 08, 09 e 10 de Abril, às 10:00, nas dependências do Ginásio de Esportes Santo 
Breda Sobrinho. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 60º) Irmandade da Santa Casa de 



Misericórdia de Itapira:  Informações sobre a nova diretoria formada para o exercício do 
biênio 2011 a 2013. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) Subsecretaria de 
Relacionamento com Municípios: Acuso de recebimento do ofício nº 528/2010, de 26 de 
novembro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 
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) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação as Razões 
de Veto Total ao Autógrafo nº 011/2011 Ao Projeto de Lei nº 011/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) 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. A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor 
presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Na semana passada houve a entrada 
do projeto de resolução de autoria da comissão de Finanças e Orçamento. O projeto seguiu 
seus trâmites normais. Como o projeto foi endereçado a esta Casa diretamente pelas 
comissões ficou determinado que o mesmo viesse, ainda nessa semana, para discussão e 
votação. Com isso os membros da Mesa solicitaram parecer jurídico desta Casa. Então, 
gostaria de dizer que existe um parecer feito pelo próprio jurídico desta Casa, na qual o 
referido projeto é considerado vício de iniciativa igualmente ao que aconteceu no projeto 
anterior de autoria dos nobres vereadores Carlos Sartori e Antonio Orcini. É notório que o 
prefeito municipal enviou a esta Casa de Leis outro projeto a fim de legalizar a situação. 
Particularmente, gostaria de solicitar aos nobres colegas que rejeitem o projeto igualmente foi 
rejeitado o projeto vinculado a realização de concurso público. Esse projeto impediria 
concurso público durante dois anos. Poderia, de imediato, juntamente com os membros da 
Mesa, optar pelo arquivamento do projeto baseado no parecer disponibilizado pelo jurídico 
desta Casa, mas acredito que seria antidemocrático por parte da Mesa Diretora desta Casa. 
Estive conversando com os demais membros da Mesa, lembrando que acatamos em não 
executar esse tipo de atitude. Como presidente, juntamente com os dois integrantes da Mesa 
desta Casa, gostaria de dizer que darei andamento ao projeto. Particularmente, como 
presidente desta Casa, gostaria de solicitar a vossas excelências, baseado no parecer expedido 
pelo jurídico, para que o projeto seja rejeitado. Estou solicitando essa situação não pelo fato 
de que o projeto é ruim e sim pela sua legalidade, pois respeito muito o posicionamento do 
nobre vereador. A única coisa que pode acontecer com a rejeição do projeto é a possibilidade 
de tentarmos elaborar outro projeto relacionado a criação de cargos direcionados ao concurso 
público. Então, acredito que esta Casa possui toda a prerrogativa de futuramente votar outro 
projeto. Acredito que essa situação sempre estará nas mãos dos vereadores. Em minha 
opinião, acredito que seria travar demais uma necessidade que poderia acontecer amanhã ou 
depois. Não vou optar pelo arquivamento do projeto baseado no parecer expedido pelo 
jurídico desta Casa. O projeto será colocado em votação, mas gostaria de solicitar a todos os 
vereadores para rejeitarem o mesmo, lembrando que nada será prejudicado. Volto a dizer que 



caso haja outra necessidade da elaboração de outro projeto direcionado a criação de cargos, é 
notório que todos os vereadores deverão votar a situação. 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, senhores membros da Mesa, senhores 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa. Gostaria de cumprimentar a todos nas pessoas 
dos jovens presentes no recinto desta Casa de Leis. Primeiramente, acredito que deveríamos 
voltar um pouco na história. Acredito que sua postura, Manoel, foi antidemocrática. Embora 
vossa excelência tenha competência para isso, pois você é o presidente desta Casa, vossa 
excelência colocou o projeto para votação sem discutir com o colegiado desta Casa. Então, 
pareceu-me, ainda que não tenha sido a sua intenção, uma postura muito antidemocrática... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Como vossa 
excelência disse, acredito que não era a minha intenção. Caso minha pessoa tenha passado 
essa impressão, gostaria de me desculpar publicamente, pois nunca foi minha intenção passar 
por cima desta Casa... Continuando a oradora: Essa situação não foi somente conosco, mas 
com os funcionários também. Também assinei o projeto de autoria do nobre vereador 
Carlinhos. Ele me explicou os motivos pelos quais ele não retiraria o projeto. Irei até o fim, 
pois assinei o projeto. Você me conhece e sabe que sou desse jeito. Você disse que o projeto 
apreciava o Dido, lembrando que ao mesmo tempo haveria um concurso para assessoria 
jurídica, sendo que sempre o Elias fez esse papel nesta Casa... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: O projeto não disponibilizava concurso para a 
assessoria jurídica, vossa excelência. O projeto não estava criando nenhum cargo jurídico, 
nobre vereadora. O projeto que foi rejeitado não disponibilizava essa situação. O projeto 
disponibilizava cargos direcionados a um motorista, três auxiliares, um contador e a diretoria 
que englobava um controler para responder o projeto Audesp... Continuando a oradora: 
Desculpa. Em minha opinião, quando as coisas começam mal não terminam bem. 
Desculpe-me, mas acredito que a história não termina bem. Caso todos tivessem sentado para 
uma conversa franca no passado, acredito que tudo sairia bem. Os funcionários também 
deveriam ter participado. Desse modo, acredito que esse imbróglio não estaria formado. 
Gostaria de ousar a discordar, lembrando que não li o parecer jurídico desta Casa, pois o 
artigo 24º de nosso Regimento diz o seguinte: “Compete a comissão de Finanças e 
Orçamento, além das atribuições, emitir parecer sobre assuntos de caráter financeiro em geral. 
Apresentar projetos de lei, decreto legislativo ou resolução que dispõe sobre os demais 
assuntos ou matérias de caráter financeiro ou patrimonial.” Então, acredito que possuímos 
essa competência. Como membro da comissão de Finanças e Orçamento me encarreguei de 
subscrever. Gostaria de dizer o porquê dessa situação. Vou manter a situação juntamente com 
o nobre vereador Carlinhos. A televisão diz todos os dias que esse ano será de austeridade 
fiscal. Todos sabem que no ano passado crescemos cerca de 8%, lembrando que esse ano a 
previsão é 4,5%, sob pena de elevarmos a inflação. Então, a presidente Dilma executará 
ajustes fiscais mesmo que não tenhamos um crescimento como tínhamos até o ano passado. 
Acredito que esse projeto acaba contemplando essa situação. Como somos legisladores em 
nossa cidade, acredito que devemos pensar em nossa cidade. Devemos segurar e não aumentar 
as despesas decorrentes. Desse modo, acredito que conseguiremos atingir essa austeridade 
fiscal que a presidente tanto vem dizendo através de seus assessores da Fazenda. Gostaria de 
lembrar, Manoel, que quando se fala que não tem nada a ver o Legislativo com o Executivo, é 
verdade, mas também não devemos esquecer que possuímos um orçamento. Uma vez 
sobrando verba de nosso orçamento, a Câmara é obrigada a devolver o que sobrou ao 
Executivo. Então, se pudermos disponibilizar esse exemplo, acredito que estaremos fazendo o 
bem. Vou continuar mantendo a minha postura. Imaginem um fusquinha subindo de ré uma 



palmeira. Agi dessa forma em relação ao veto de autoria do prefeito. Caso houvesse um 
acordo com todos os vereadores, no sentido de retirar o projeto, tudo bem. Não houve esse 
tipo de acordo, Manoel. Como não houve consenso não posso assinar um documento e depois 
retirar o meu apoio. Esse tipo de situação nunca fez parte de minha índole. Em minha opinião, 
acredito que ficou uma lição para todos. Acredito que devemos tirar uma lição dessa situação. 
Não concordo com o arquivamento. Peço que votem a favor de nosso projeto. Seja qual for o 
resultado, acredito que deverá ficar uma lição para todos os vereadores. Os fatos devem ser 
mais abertos e democráticos. Ainda que não tenha sido sua intenção, Manoel, acredito que 
não ficou explicada a situação. Gostaria de dizer um velho ditado: “Não podemos ser apenas 
honestos e sim transmitir a impressão de sermos honestos.” Vou manter a minha postura, pois 
possuímos competência para isso... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Li as colocações na resolução, mas o próprio artigo 12º da Lei Orgânica, 
lembrando que a mesma está acima do Regimento Interno, diz que compete a Mesa, entre 
outras atribuições, apresentar projetos de resolução dispondo sobre vencimentos e cargos dos 
servidores da Câmara Municipal. É de exclusividade segundo o parecer expedido pelo 
jurídico. Por esse motivo estou colocando o projeto em votação. Antes de tudo, acredito que 
pedi para a Casa. Gostaria de lembrar e deixar bem claro que nunca houve criação de cargo 
relacionado ao assessor jurídico. São cargos de remuneração elevada. Para finalizar gostaria 
de dizer que criei somente cargos que serão preenchidos através de concurso público. Talvez 
houve um erro de procedimento e não de má intenção, vossa excelência... Continuando a 
oradora: Gostaria de mostrar uma situação muito semelhante. De repente resolvo comprar 
uma geladeira para minha casa. Compro a geladeira e não falo nada para meu marido, ou seja, 
a minha intenção foi boa, mas ele é meu marido, pois o mesmo participa do orçamento da 
Casa. Como compro uma geladeira e não informo a situação para ele? A questão é como foi 
feita, pois todos ficaram sem entender. Particularmente, votarei a favor do projeto. Acredito 
que devemos conversar entre nós e os funcionários desta Casa. Existe um ditado que diz o 
seguinte: “A voz do povo é a voz de Deus.” No caso a voz de Deus é a dos funcionários desta 
Casa. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, 
imprensa, boa noite. Não gostaria de entrar no mérito da questão, mas como a Mesa foi citada 
gostaria de dizer alguns fatos. É de competência da Mesa Diretora a criação de cargos. 
Acredito que os fatos sempre seguiram os trâmites legais. As pessoas são seres viventes. Tudo 
pode acontecer em segundos ou somente daqui há cem anos com os seres viventes. É notório 
que há cerca de dois não houve nenhuma contratação de pessoal nesta Casa. Acredito que 
existe um problema sério. Em minha opinião, gostaria de dizer que sou completamente a 
favor da contratação de um ou talvez dois motoristas para esta Casa. É muito importante a 
presença da pessoa correta em sua função. Essa Casa de Leis nunca possuiu motorista a não 
ser os que se disponibilizavam em dirigir os veículos. O cargo seria preenchido através de 
concurso público. Como ficará a situação se caso futuramente acontecer algum acidente nas 
estradas de nossa região? Como ficará a situação se caso o assunto for trazido em pauta? 
Acredito que muitas pessoas questionarão o porquê que esta Casa não possuía um motorista. 
A senhora não está dizendo o que estou dizendo. Gostaria de deixar bem claro que a 
resolução, apesar de ser uma incumbência da Mesa, foi disponibilizada através da boa fé... 
Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Em nenhum 
momento disse que vocês agiram de má fé. Em nenhum momento foi dito que vocês estavam 
agindo de má fé... Continuando o orador: Em meu ponto de vista a situação veio de forma 
muito pesada. O projeto era bem claro quando afirmava que os cargos seriam preenchidos 
através de concurso público. Seria o momento desta Casa possuir um motorista. Esse cargo 



não está preenchido. Os demais funcionários possuem outras funções nesta Casa. A nobre 
vereadora está coberta de razões quando afirma que haverá gastos, mas acredito que devemos 
agir dentro das regras para evitar problemas maiores. Esse projeto que proíbe a contratação de 
pessoal é muito pesado e agressivo. Seria cabível um acordo. Gostaria de deixar o meu 
pedido. A Mesa possui seus direitos. Estou votando favorável ao parecer da Casa. Casa haja 
algum erro, acredito que devemos corrigi-lo futuramente. É dessa forma que as coisas devem 
ser feitas. Erramos muitas vezes por pensar diferente... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: A rejeição desse projeto deixará em aberto e fechado 
todas as possibilidades, pois qualquer projeto de lei, baseado na criação de cargos, necessitará 
da votação desta Casa. Caso o projeto seja aprovado, acredito que nenhum vereador poderá 
elaborar nenhum tipo de projeto baseado na criação de cargos. Como iremos desdizer uma 
situação concretizada? É muito complicado. Caso algum projeto de lei entre em discussão 
nesta Casa, gostaria de comprometer-me a dizer que antecipadamente sentaremos para 
verificar a situação. O plenário sempre decidirá a situação. É por esse motivo que digo que o 
ideal seria a rejeição do referido projeto de resolução... Continuando o orador: As minhas 
palavras seriam essas. Cada um possui seu critério, mas não deveríamos fechar as portas de 
uma só vez. O meu parecer seria esse, pois o projeto veio de forma brusca e agressiva. Em 
conseqüência do projeto haverá muitos problemas futuramente. Devemos resolver essa 
situação de forma diferente. Muito obrigado a todos e boa noite.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Resolução nº 002/2011. Rejeitado menos 4 votos dos Vereadores senhores Carlos Alberto 
Sartori, Décio da Rocha Carvalho, Rodnei Semolini e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO: REJEITADO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
nº 0034/2011.- Denomina Creche Municipal do Conjunto Habitacional "Antonio Assad 
Alcici" Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 034/2011. 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 034/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0035/2011.- 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. 
Gostaria de dizer que esse projeto é de minha autoria. O projeto é fantástico e muito bom. 
Prova disso é a aprovação unanime que o mesmo possuiu nesta Casa. Quando o autógrafo foi 
enviado ao Executivo encontraram um vício de iniciativa, lembrando que os vereadores não 
podem elaborar matéria desse tipo. Gostaria de dizer que estamos correndo um sério risco. 
Todos os projetos de autoria dos vereadores registrados nesta Casa estão sendo vetados. Em 
outros municípios os projetos não foram vetados. Caso o prefeito quisesse promulgar a lei, 
acredito que o mesmo teria executado tal fator. A assessoria jurídica do Executivo constatará 
vício de iniciativa em todos os projetos. É muito mais vantajoso entrarmos através de 
requerimento explicando toda a situação para o prefeito. Desse modo, acredito que o chefe do 



Executivo enviará a esta Casa o referido projeto. O projeto é idêntico ao meu. Em minha 
opinião, acredito que caberia um requerimento ou uma indicação bem elaborada. 
Conseqüentemente não correremos mais esse risco. Lembro-me que elaborei uma indicação 
no passado solicitando cesta básica as empresas de nossa cidade. O prefeito da época me disse 
que a indicação era ótima. A solicitação foi atendida no ano subseqüente, pois o orçamento do 
exercício anterior não possuía verbas suficientes. Até os dias atuais muitas pessoas dizem que 
a cesta básica é muito boa. Esse fato aconteceu aproximadamente em 1986. Foi um trabalho 
muito árduo... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Em minha 
opinião, acredito que somos eternamente gratos por sua iniciativa. O que não pode acontecer, 
Toninho, é a retirada da cesta básica das pessoas que se aposentam na Prefeitura. Acredito que 
essa situação seria um crime, pois muitos funcionários trabalharam a vida inteira no 
Executivo. Muitas pessoas ganham apenas mil reais por mês... Continuando o orador: 
Devemos discutir e lutar por melhorias destinadas aos funcionários da Prefeitura. A presidente 
do Sindicato se reuniu com os funcionários para discutir sobre a questão do aumento. Muitas 
pessoas me dizem para votar favorável ao ticket de R$ 250,00. Existe um grande movimento 
entre o funcionalismo público em relação a essa situação. Devemos estudar essa situação e 
não deixar o jurídico desta Casa em má situação. Disseram-me que vossa excelência disse na 
Rádio Clube que o projeto é de minha autoria... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho:  Disse com maior prazer. Gostaria de parabenizá-lo, assim como o 
nobre vereador Carlinhos Sartori. Também gostaria de lembrar a situação do bicicletário de 
autoria do nobre vereador Cleber Borges. É a única forma de as pessoas constatarem o 
trabalho do vereador, pois poucas pessoas nos assistem. A realidade deve ser dita. O projeto é 
de autoria de vossa excelência. Nada mais justo que seu nome seja enaltecido... Continuando 
o orador: Sou uma pessoa que elabora poucas indicações e poucos requerimentos. Busco 
todas as situações possíveis quando elaboro algum projeto de lei. Consegui muitas situações 
benéficas para a nossa cidade. O preço de uma cesta básica está em torno de R$ 40,00. 
Gostaria de deixar essas observações, pois em outras cidades de nossa região a lei foi 
promulgada normalmente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai: 
Somente gostaria de agradecer vossa excelência e o nobre vereador Carlinhos. É notório que 
vocês disponibilizaram voto de credibilidade a minha pessoa. A vereadora Sônia comentou 
sobre essa situação. Fiz o possível, pois o projeto é ótimo. A idéia de vossa excelência é muito 
boa. Caberia um requerimento ou indicação. Conseqüentemente os trâmites legais acabarão 
sendo rápidos. Acredito que possuímos condições suficientes para solucionarmos essa 
questão. Acredito que um requerimento ou indicação bem redigida seria cabível... 
Continuando o orador: É como disse anteriormente. Somente vim a esta tribuna para dizer 
esses fatos. Devemos confiar nas pessoas. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 035/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em 
única discussão a Indicação nº 00166/2011.- Sugere execução de mutirão de limpeza em 
todos os bairros da cidade. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
166/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 



Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 172/2011. Aprovada menos 2 votos dos 
senhores vereadores Carlos Alberto Sartori e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Votei contra a indicação 
no sentido de que o centro de nossa cidade é morto. Com o carnaval, acredito que 
conseguiremos trazer a população até as imediações da praça. A praça está muito mal 
cuidada. Por esse motivo votei contra. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00198/2011.- Sugere criar eixos de 
circulação (Ciclovias) na cidade como um todo. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00206/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar estudo objetivando a revitalização da área destinada ao tratamento de esgoto do 
município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em 
única discussão a Indicação nº 00215/2011.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda 
Municipal, em operação 24 horas, no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Abril 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. 


