
ATA DA 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 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. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI: “Senhor presidente, membros da 
Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, boa noite. Rapidamente venho a 
esta tribuna para dizer alguns assuntos. Acredito que chamaremos o projeto relacionado a 
ficha limpa na Ordem do Dia de hoje. O referido projeto de minha autoria obteve apoio do 
vereador do município de Mogi Mirim, Sr. Gustavo Stupp. É um vereador muito atuante do 
município de Mogi Mirim. O projeto colaborará para fiscalizarmos a Prefeitura e os órgãos 
públicos na contratação de futuros funcionários que ocuparão cargos comissionados. Caso 
algum contratado possua problemas com a justiça, o mesmo não será contratado para atuar no 
órgão público. Seria uma forma de transparência e respeito para com toda a população. O 
projeto foi elaborado de acordo com a nova filosofia que o nosso país está implantando. Nas 
eleições passadas muitos políticos explicaram a verdadeira situação de suas fichas. Não 
gostaria de ser o paladino da moralidade. O projeto que faz referência a ficha limpa 
colaborará para fiscalizarmos, de forma melhor, as pessoas que possuem problemas com a 
justiça. O segundo assunto que gostaria de dizer é relacionado às homenagens que 
disponibilizaremos ao grupo Cordão de Ouro. O grupo está completando 10 anos, lembrando 
que o mesmo é coordenado pelo Rodrigo. Gostaria de agradecer a presença dos integrantes do 
grupo Cordão de Ouro. No intervalo faremos uma homenagem direcionada a todos vocês. 
Também gostaria de dizer que possuo a honra de homenagear o estilista itapirense chamado 
Samuel Cirnansck. O Samuel é meu amigo de infância, assim como também do nobre 
vereador Cleber. Acredito que o Samuel esteja nos assistindo pela internet em seu escritório 
situado na cidade de São Paulo. Gostaria de enviar um abraço ao Samuel e a todos os seus 
colaboradores. O Samuel é um estilista consagrado a nível internacional. Recentemente o 
Samuel arrecadou R$ 240.000,00 através de um vestido confeccionado por sua pessoa. O 
vestido foi doado para atender projetos sociais da apresentadora Xuxa Meneguel. Muitos 
itapirenses estão se destacando em nosso país. Gostaria de parabenizar novamente o Samuel 
pelo seu grande trabalho. Outro assunto que gostaria de dizer é que recebi uma camiseta 
oficial do Sr. Luis Álvaro dos Santos, presidente do Santos Futebol Clube. O mesmo enviou 
uma camiseta oficial atendendo a minha solicitação. Gostaria de dizer que os torcedores dos 
Santos estarão organizando uma rifa, lembrando que o dinheiro arrecadado será investido na 
compra de brinquedos que serão doados para as entidades assistenciais de nossa cidade. 
Gostaria de agradecer o presidente do Santos Futebol Clube, Sr. Luis Álvaro dos Santos, por 
atender a minha solicitação. Recentemente o deputado estadual Coronel Edson Ferrarini 
esteve presente na empresa Estrela para ministrar uma palestra relacionada ao SIPAT. Em 
atenção a minha solicitação e a do presidente desta Casa, Sr. Manoel Marques, o mesmo doou 
500 livros para serem repassados para a Polícia Militar de nossa cidade. Os livros serão 
utilizados no programa da Polícia Militar no combate as drogas dentro das escolas. Os livros 
são destinados aos alunos que estudam até a quarta série. Gostaria de agradecer o deputado 
estadual Edson Ferrarini pela generosa doação de livros que serão repassados a PM. Os PMs 



Friedman e Fátima receberam os livros juntamente com a minha presença o do presidente 
desta Casa, Sr. Manoel Marques. Para finalizar, gostaria de dizer que no dia 30 de Abril, nas 
dependências da escola ESO, estaremos realizando um teatro com o título Dom Pedro I. A 
referida peça será apresentada por um ator global. O ator atuou em várias minisséries da rede 
Globo. A peça refletirá o momento antes da independência de nosso país. Será um evento de 
caráter beneficente, lembrando que o mesmo é patrocinado pelas duas lojas maçônicas de 
nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Boa noite senhor presidente, público presente, 
imprensa, integrantes do Grupo Cordão de Ouro. O que me trás a esta tribuna é a questão da 
indicação de minha autoria, na qual solicito ao Poder Executivo que inclua no edital de 
licitação de concessão e exploração da área azul a construção de um bicicletário no centro de 
nossa cidade que será realizado pela empresa vencedora. Na época sugeri a construção do 
bicicletário nas imediações do pátio situado no Mercado Municipal. Acreditava que seria o 
local mais adequado para atender essa situação. Seria uma forma de incentivo para que a 
população itapirense utilize esse tipo de transporte. O Poder Público deve disponibilizar as 
devidas condições para que o itapirense possa estar usufruindo desse tipo de transporte 
alternativo. Fiquei muito contente, pois foi publicado o decreto que viabiliza a condição de 
construção do referido bicicletário, lembrando que a licitação ainda não foi concluída. Por 
esse motivo vim a esta tribuna solicitar ao senhor líder do prefeito, Sr. Mino Nicolai, para que 
converse com o responsável de licitações para incluir a condição da construção do bicicletário 
sem nenhum tipo de custo aos cofres públicos. Estive presente no setor de Trânsito, 
lembrando que fui muito bem recebido pelo Jhony, para levar algumas imagens de alguns 
bicicletários existentes em nossa região. Desse modo, acredito que ele avaliaria melhor a 
situação. Chegamos a conclusão que o local adequado seria a Praça Bernardino de Campos. 
Existe um imenso local ocioso na localidade. A empresa responsável pela área azul de nosso 
município poderia iniciar a revitalização no centro de nossa cidade. Acredito que seria muito 
importante o Poder Público disponibilizar esse tipo de oportunidade aos cidadãos itapirenses. 
Acredito que cerca de 200 vagas seriam suficientes para atender a nossa população. É notório 
que o bicicletário deve possuir vigias. Desse modo, acredito que população itapirense 
receberá maior incentivo relacionado ao uso desse tipo de transporte alternativo. Seria muito 
interessante um bicicletário desse nível ser disponibilizado a toda população. Agradeço o voto 
de todos os vereadores que votaram favorável a minha indicação. Gostaria de ressaltar que 
conto com o líder do prefeito. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Senhor presidente, membros da 
Mesa, senhores vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, boa noite. Elaborei uma 
indicação que faz referência as férias escolares das escolas municipais de nosso município. 
Essa indicação causou muita polêmica, mas gostaria de ressaltar que fui procurado por muitas 
mães de nosso município. Segundo dados de um levantamento realizado pela Secretaria de 
Educação, cerca de 9% das mães não concordaram com o acordo feito entre a Secretaria de 
Educação, Promotoria, através do Dr. André, e Poder Executivo em relação as férias 
coletivas. Então, houve um acordo efetuado no ano de 2010. Houve uma conversa com todos 
os pais das crianças infantis de nosso município. Cerca de 91% dos pais concordaram com as 
férias coletivas. Houve um trabalho nesse sentido, lembrando que as férias foram consolidas. 
Como represento o município e a população, gostaria de dizer que ouvi muitas mães. Existe 
um número limitado de vagas disponíveis nas creches de nossa cidade. Como é pequeno o 
número de mães que discordaram da situação, acredito que deveria haver um acordo para que 
haja um trabalho continuado nas férias. Desse modo, as crianças não ficariam com outras 
pessoas. O Poder Executivo e a Secretaria de Educação deveriam sentar e constatar uma 



alternativa que atenda a essas mães. Acredito que não haveria nenhum tipo de desgaste 
direcionado aos professores, assim como aos gestores da Educação. Realmente as professoras 
e os gestores da Educação devem possuir um período de interrupção para se organizarem. 
Acredito que seria interessante os pais ficarem com suas crianças, pois as mesmas passam a 
maior parte do ano na escola. Então, nada mais justo que os pais possam curtir seus filhos. A 
Educação é muito importante para todos, mas desde que a mesma não englobe as funções 
direcionadas a Assistência Social. A Educação deve atuar juntamente com a Assistência 
Social e Saúde, mas gostaria de ressaltar que são funções diferentes. Os promotores não 
devem comparar o atendimento efetuado nas creches com o atendimento efetuado nos Postos 
de Saúde. As professoras possuem direito de férias. Gostaria de retirar a indicação de minha 
autoria. Inclusive, estive conversando com o jurídico desta Casa para disponibilizar maior 
atenção em relação a elaboração de um determinado projeto de lei. O Sindicato deve 
continuar trabalhando para melhores salários direcionados aos professores. Os professores 
possuem muito carinho pelas crianças de nossa cidade. A indicação de minha autoria gerou 
polêmica, mas por outro lado me disponibilizou a oportunidade de elaborar um projeto para 
assegurar as férias coletivas das professoras da rede municipal de ensino. Gostaria de ressaltar 
que deve haver uma alternativa para sanar esse tipo de problema. Em minha opinião, acredito 
que os estagiários na área resolveriam o problema dessa pequena porcentagem de mães que 
necessitam deixarem seus filhos nas creches. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, internautas, imprensa, funcionários desta Casa, boa noite. Venho a esta tribuna 
para falar sobre alguns assuntos. O primeiro deles é relacionado às melhorias que o setor da 
Saúde deve sofrer. Obtive muitas reclamações em relação ao atendimento médico no Pronto 
Socorro do Hospital Municipal. Muitas pessoas idosas e doentes não estão sendo atendidas 
adequadamente. Acredito que devemos constatar as condições em que as pessoas se 
encontram. Quando trabalhei no Hospital Municipal havia um determinado enfermeiro que 
verificava os sinais vitais das pessoas que aguardavam atendimento médico. Como vereadores 
devemos buscar os direitos da população. O segundo assunto é relacionado aos 
medicamentos. Atualmente está faltando muitos medicamentos na rede básica de Saúde, 
assim como profissionais na área. Não há profissionais suficientes para cobrir o lugar dos 
médicos que gozam suas férias. Existe um imenso acúmulo de pessoas na fila de espera. Não 
podemos deixar esse tipo de situação acontecer. Deve haver profissionais da Saúde 
encarregados de repor a ausência de outros profissionais. Poucos médicos prestam concurso 
público, pois a Prefeitura disponibiliza um salário muito baixo. Muitos médicos prestam 
concurso em outros municípios, pois a remuneração é maior comparada ao nosso município. 
Devemos fiscalizar, pois é o papel do vereador. Não devemos ficar somente sentados em 
nossas cadeiras e receber nossos salários. Em relação as estradas rurais que disponibilizam 
acesso ao bairro dos Forões, gostaria de dizer que houve um convênio para que as melhorias 
fossem concretizadas. A verba foi disponibilizada pelo Estado. Os benefícios também serão 
estendidos para o bairro Córrego do Coxo. A população do bairro do Stringuete está muito 
satisfeita com as melhorias realizadas na localidade. Posso afirmar que futuramente muitos 
benefícios serão disponibilizados a nossa população. Outro assunto é relacionado a UIPA. 
Atualmente a mesma atende inúmeros cães e gatos abandonados. O projeto de lei ainda não 
foi enviado a esta Casa de Leis para a realização de repasse de verbas à entidade. Muitos 
animais estão abandonados. A população doa ração e medicação, mas o Poder Público 
também deve colaborar. Estamos no quarto mês do corrente ano, lembrando que o projeto 
ainda não foi enviado a esta Casa. Vamos deixar os animais morrerem de fome? Os 
responsáveis pela entidade trabalham muito, mas chega um determinado momento que a 



situação fica muito complicada. Gostaria de dizer sobre um fato ocorrido nesta Casa. Há 
alguns dias solicitei da presidência desta Casa o veículo oficial a fim de me locomover até o 
município de São Paulo. Solicitei essa situação por escrito. O presidente disponibilizou o 
veículo oficial, mas nenhum funcionário. Os funcionários desta Casa estão presentes nesta 
Casa de Leis há muito tempo, lembrando que os mesmos possuem muita habilidade em se 
locomoverem dentro de São Paulo. É notório que a presidência desta Casa foi até São Paulo 
nessa semana juntamente com um funcionário desta Casa. Por que para mim não é 
disponibilizado nenhum funcionário para me acompanhar? Cadê o princípio da igualdade? 
Acredito que seria a lei da perseguição, pois sou integrante da oposição. Estou presente nesta 
Casa porque fui eleito pelo povo. Acredito que estou representando uma boa parcela de nossa 
sociedade. Situações como essa atrapalham o trabalho dos vereadores. Gostaria de deixar o 
meu repúdio em relação a atitude da presidência desta Casa. É uma atitude antidemocrática. 
Estou sempre buscando recursos para a nossa cidade. Em minha opinião, é pura perseguição. 
Não existe outro nome adequado. Esse tipo de atitude conflita com os princípios da 
Constituição Federal. Atitudes como essa devem ser repudiadas. Desse modo, acredito que 
essa situação não acontecerá com mais nenhum vereador. Estou representando o povo de 
nossa cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres membros da 
Mesa, nobres colegas, boa noite. Gostaria de dizer que falarei em relação a todos os assuntos 
que foram abordados pelo nobre vereador Carlos Sartori. Gostaria de ressaltar que a Saúde de 
Itapira, ainda com todos os erros que a mesma possui, ainda é a melhor de nossa região. 
Graças ao bom Deus não constatamos nenhum paciente em maca jogado pelos corredores do 
Hospital Municipal. Fico muito entristecido quando ouço o vereador dizer que não levaram 
um determinado senhor de idade para dentro das dependências do Hospital Municipal. Todas 
as pessoas presentes no Hospital Municipal se encontram enfermas. Quando vossa excelência 
afirma que não levaram o nobre senhor para dentro das dependências do Hospital Municipal, 
conseqüentemente vossa excelência está dizendo que os funcionários do órgão público são 
desleixados. Sinto muito, mas não posso admitir essa situação, pois os funcionários do 
Hospital Municipal são dedicados. Muitos funcionários trabalharam em épocas em que não 
havia reposição de pessoal. Os bancos de nossa cidade não possuem filas com cerca de 10 a 
12 idosos na fila de espera? Sim, pois atualmente as pessoas estão vivendo mais. Os 
aposentados estão saindo mais de suas residências. Chegará um determinado ponto em que as 
pessoas mais novas não serão atendidas devido ao atendimento prioritário dos idosos. Graças 
ao bom Deus todos estão possuindo melhor qualidade de vida. Não posso crer e concordar 
com as afirmações do nobre vereador que me antecedeu. Muitos requerimentos do nobre 
vereador foram elaborados no sentido de criticar a Saúde de nossa cidade. Essa situação é 
válida, mas gostaria de lembrar que muitos prédios públicos foram construídos por 
administrações anteriores. Muitos prédios públicos estão sofrendo manutenção nessa 
administração, assim como também sofrerão em administrações futuras. Até o presente 
momento não constatei o vereador apresentar nenhuma solicitação que venha a beneficiar o 
Hospital Municipal. Gostaria de constatar solicitações, no sentido de equipamentos novos, 
direcionadas ao deputado Barros Munhoz. Atualmente o único vereador ligado ao deputado 
Barros Munhoz é o nobre vereador Carlos Sartori. O mesmo é o mais ligado da bancada. 
Gostaria de dizer que caso o nobre vereador elabore solicitações que beneficiem as 
dependências do Hospital Municipal, conseqüentemente votarei favorável a matéria. Vejo 
muita crítica, mas não vejo nenhum retorno do nobre vereador quanto a ofícios efetivos 
enviados ao deputado Barros Munhoz, assim como também para outros deputados. Gostaria 
de constatar ação por parte do nobre vereador. Acredito que todos os vereadores assinarão a 



solicitação do nobre vereador. Não posso concordar quando o nobre vereador afirma que faz o 
papel de fiscalizador enquanto outros vereadores ficam sentados na cadeira desta Casa. 
Passou a impressão que os demais vereadores não estão fazendo nada. Posso afirmar que essa 
situação não é verdade. Cada vereador possui a sua função e forma diferente de agir. Cada 
vereador possui a sua maneira de agir, assim como sua forma de procurar o seu deputado. 
Então, acredito que nenhum vereador desta Casa é melhor do que o outro. Caso fosse tão bom 
quanto é, acredito que seria o mais votado de nossa cidade, lembrando que o mais votado não 
se encontra presente nesta Casa de Leis. Falar mal ou insinuar que os vereadores não 
trabalham, particularmente, não posso admitir essa situação. Cada vereador age de acordo 
com sua necessidade. Outro assunto que gostaria de ressaltar é relacionado as estradas rurais 
de nossa cidade. O nobre vereador disse que o deputado é o responsável pela melhoria das 
estradas rurais de nossa cidade. O nobre vereador somente esqueceu-se de dizer que a região 
dos Forões é a localidade onde a fazenda do deputado se encontra. Esse assunto ninguém fala. 
É louvável que as melhorias se iniciem pela região dos Forões, mas gostaria de ressaltar que 
as demais estradas de nossa cidade também devem receber melhorias. Em relação a esse 
assunto gostaria de enaltecer as palavras do nobre vereador Décio da Rocha Carvalho, pois na 
época o nobre vereador elaborou um pedido solicitando uma patrol. Efetivamente a 
solicitação foi aprovada por todos os vereadores. Devemos falar a verdade, pois não adianta 
vir a esta tribuna e insinuar mentiras. Quanto a situação da UIPA o nobre vereador Ferrarini, 
graças ao bom Deus, me disse que a diretora da entidade reclamou sobre uma determinada 
situação. A entidade ainda não recebeu a verba, segundo informações, pelo fato de que a 
Prefeitura Municipal ofereceu um pouco mais de dinheiro. O contrato deve ser alterado para 
que a entidade receba uma verba maior. Quanto a situação do carro oficial, gostaria de dizer 
que possuo a convicção de que necessitamos de um motorista nesta Casa. Fizemos um acordo 
na semana passada, pois futuramente apresentaria outro projeto para que os nobres colegas 
pudessem estudá-lo. Caso esteja mentindo, gostaria que algum colega me desmentisse. Não 
fechamos a possibilidade de barrar a situação de novos concursos. Pior foi quando o nobre 
vereador afirmou que fui até a cidade de São Paulo com um funcionário e o veículo desta 
Casa. Fui para representar muito bem esta Casa de Leis. Ficou decidido no dia anterior que 
qualquer vereador poderia ir até a cidade de São Paulo. Alugaríamos uma van caso todos os 
vereadores quisessem ir até a cidade de São Paulo. A grande maioria dos vereadores não 
foram devido ao fato de que possuíam compromissos agendados. O nobre vereador não foi 
porque o mesmo ficou sabendo que o deputado não estaria presente no momento da 
assinatura. Em que pese as diferenças políticas, a nobre vereadora posou para fotos 
juntamente com o prefeito Toninho Bellini, assim como também com o diretor da FIESP. 
Estou nesta Casa de Leis há quatro mandatos, sendo que as diferenças políticas jamais saíram 
de dentro desta Casa. Sempre possuí amizade com todos dentro desta Casa. A vida política é 
passageira, lembrando que o nobre vereador constatará esse fato com o passar do tempo. O 
nobre vereador deve aprender que as amizades não se misturam dentro desta Casa. Não 
poderia deixar de falar sobre essa questão porque é muito fácil vir a esta tribuna e insinuar os 
fatos. Não há nenhum tipo de perseguição política dentro desta Casa. Não disponibilizei um 
funcionário pelo fato de que tínhamos sessão no período da noite. O nobre vereador queria 
estar presente na posse do deputado. As mentiras possuem pernas curtas. Gostaria de 
disponibilizar um aparte para que vossa excelência possa se defender. Tudo o que estou 
dizendo está sendo gravado. Não costumo me esconder atrás de minhas palavras. Digo os 
fatos perante o público. Desculpem-me se passei além do normal. Estou nesta Casa há quatro 
mandatos e posso dizer que ninguém me conhece por ser mentiroso. Sempre sustentei e 
respondi por cada ato e palavra pronunciada por minha pessoa dentro de minha carreira 



política. Muito obrigado e boa noite.” 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 MAURO ANTONIO 
MORENO , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Abril de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
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. 2º) Ofício Especial.- Apresenta ao plenário o Balancete dos recursos 
recebidos e das despesas do mês março. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Ofícios passamos à leitura dos 
Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 0042/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os artigos 1º, 2º, 3º, além do 
inciso II do artigo 6º, da Lei nº 4.679, de 03 de dezembro de 2010. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0043/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo S/A - NCD-AFESP, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0044/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera os incisos IV e VI, do artigo 3º 
da Lei nº 3.750, de 25 de novembro de 2003. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei à leitura dos Pareceres. 
6º) PARECER nº. 59/2010.- Ao Projeto de Lei nº 30/2011. 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 30/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a Prefeitura a subsidiar passagens", acordaram 
por requerer 15 (quinze) dias de adiamento da propositura, para melhores estudos. É este o 
parecer. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 
60/2010.- Ao Projeto de Lei nº 31/2011. 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 31/2011, de autoria do Vereador Luis 
Henrique Ferrarini que "Dispõe sobre aplicação do Projeto de Lei Ficha Limpa para ocupar os 
cargos públicos contratados e comissionados no Município de Itapira", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídico que lhe inquine a tramitação. É este o parecer. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 
discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 61/2010.- Ao Projeto de Lei nº 33/2011. 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 33/2011, de autoria do 



Chefe do Poder Executivo que "Altera o artigo 2º da Lei nº 3.114, de 16 de julho de 1999", 
após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Modificativa ao dispositivo do Projeto de 
Lei, no sentido de fixar em 15 (quinze) anos o prazo do comodato. EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 01/2011. Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal 3.114, de 16 de julho de 
1999, passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º) O prazo do comodato será de 15 
(quinze) anos, findo o qual, o imóvel será revertido ao patrimônio Público, sem direito a 
indenização, por quaisquer benfeitorias realizadas pela Comodatária.” Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente 
coloca em votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 9º) PARECER nº. 62/2010.- Ao Projeto de Lei nº 37/2011. 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 
37/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo 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", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar 
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico 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 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
10º) PARECER nº. 63/2010.- Ao Projeto de Lei nº 38/2011. 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 38/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo que "Autoriza o Poder Executivo despender valor para 
premiação do 5º Festival de Dança", após minudentes e acurados estudos acordaram por 
exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídico que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. 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 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) 
PARECER nº. 64/2010.- Ao Projeto de Lei nº 40/2011. 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 40/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo que "Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
100.000,00", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável, eis 
que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídico 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 12 de Abril 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. 0086/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Kátia 
Cristina da Conceição. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0087/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Aparecido Marques. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0088/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Albertina Lopes de 
Oliveira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0089/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Lázaro Fidelix Xavier. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0090/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Jovino da Silva Neto. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0091/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Harley Fazoli. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 18º) Requerimento 
nº. 00105/2011.- Voto de Congratulação com a cantora itapirense, Cristal Rocha Carvalho, e 
banda pelo brilhante sucesso de sua carreira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 
00106/2011.- Voto de Congratulação com a diretoria da Associação Comercial e Industrial de 
Itapira, em nome de seu presidente, José Natalino Paganini, assim como com os comerciantes 
de nossa cidade, pela realização do brilhante Feirão de Ofertas. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 
Requerimento nº. 00107/2011.- Congratulação com o Grupo de Capoeira Cordão de Ouro, 
pela celebração de 10 anos de atividade do grupo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de 
parabenizar o autor pela elaboração da matéria, assim como os integrantes que fazem parte do 
Grupo de Capoeira Cordão de Ouro, pois é notório que os mesmos não realizam somente um 
trabalho direcionado ao esporte e sim também na área social de nossa cidade. Muitas crianças 
deixam as ruas para serem integrantes do referido grupo. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00108/2011.- Voto de Congratulação com o grupo Clube do Jeep, pela 10ª edição da Romaria 
a Aparecida Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00109/2011.- 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, toda a documentação ligada aos cargos de 
Agentes de Saúde. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 
00110/2011.- 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, toda 
documentação do Geif em relação a doação de área e incentivos à empresa Bertini. Autoria. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 24º) Requerimento nº. 00111/2011.- Moção de Repúdio ao Sr. Presidente desta 
Câmara Municipal, vereador Manoel de Alvário Marques Filho, pela conduta antidemocrática 
com este Vereador ao pedido da liberação do veículo oficial e de um dos funcionários para 
viagem a São Paulo para tratar de assuntos de interesse do Município de Itapira. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: RETIRADO POR FALTA DE ASSINATURA.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 25º) Requerimento nº. 00112/2011.- 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, toda documentação do Geif em relação a doação de área e incentivos à 
empresa Imbil. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00113/2011.- Congratulação 
com o estilista itapirense Samuel Cirnansck, pela brilhante carreira. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 00114/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo 
urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando que a mesma realize estudo de campo junto aos 
usuários do bairro dos Prados visando melhor atender a população. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) 
Requerimento nº. 00115/2011.- Voto de Congratulação com a empresária Carmen Ruette de 
Oliveira, direção da Usina Nossa Senhora Aparecida, e todos os funcionários pela missa 
realizada em louvor a Nossa Senhora Aparecida na abertura da safra de 2011. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
29º) Requerimento nº. 00116/2011.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre o transporte de alunos das creches. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Requerimento nº. 00117/2011.- Oficiar ao Governo do Estado para que 
realize obra na escola Cândido Moura. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 12 de Abril 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00216/2011.- 
Sugere colocação de uma lixeira na região da Fazenda Boa Esperança, no Pesqueiro do 
Brolezzi. Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 



SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 32º) Indicação nº. 00217/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o 
Governo Federal, com objetivo de instituir em nossa cidade o programa Academia da Saúde. 
Autoria. Cleber Borges. 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 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00218/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Aparecida de Fátima Panizola Gumiero. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Indicação nº. 00219/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao 
departamento competente a instalação de pontos de iluminação no campo de futebol 
Hortêncio Labegalini, no bairro José Secchi. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00220/2011.- 
Sugere asfaltar as vias que ainda não contam com pavimentação no Residencial Dr. Luiz 
Arnaldo Alves Lima. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00221/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito, 
determinar o departamento de Cultura estudar os meios necessários para que Itapira seja 
beneficiada com a Virada Cultural no próximo ano. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 
00222/2011.- Sugere execução de obras e melhorias que especifica na Avenida Paulo Lacerda 
Quartin Barbosa. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00223/2011.- Sugere reforma no 
banheiro público existente na praça David Moro Filho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
00224/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar asfaltamento e aplicação de iluminação na 
estrada popularmente conhecida como Morro da Maricota, em frente a empresa Teka, do 
outro lado da pista, via que dá acesso ao Bairro rural dos Luppi. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) 
Indicação nº. 00225/2011.- Sugere construção de uma praça esportiva ao lado da creche 
existente no Jardim Itamaracá. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00226/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito realizar censo de animais em nossa cidade. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 42º) Indicação nº. 00227/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito enviar projeto de lei para 
essa Câmara visando firmar um convênio com as clínicas veterinárias da cidade para 
implantação de um programa de castração em massa a baixo custo ou gratuito. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 



HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00228/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, implantar uma disciplina na rede municipal 
de ensino sobre conscientização do processo de envelhecimento. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 44º) Indicação nº. 00229/2011.- Sugere execução de obras de manutenção nas 
luminárias da Praça Rotary que divide as avenidas Henriqueta Soares e Liberdade, entre os 
bairros Boa Esperança e Jardim Soares. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00230/2011.- 
Sugere a retirada de tocos de árvores ao longo da avenida São Paulo e rua Duque de Caxias 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 46º) Indicação nº. 00231/2011.- Sugere podas de árvores na rua Manaus. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
47º) Indicação nº. 00232/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos ou recapeamento 
asfáltico em todas as ruas da Vila Pereira e Vila Bazani. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
 
 
48º) Indicação nº. 00233/2011.- Sugere podas de árvores na rua Albino Maciel na Vila 
Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00234/2011.- Sugere execução de 
obras de manutenção nas luminárias da Praça existente entre as ruas José Bataglini e João 
Ribeiro Pereira da Cruz, na vila Boa Esperança. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 
00235/2011.- Sugere execução de obra de revitalização na Praça central do José Secchi. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 51º) Indicação nº. 00236/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o departamento 
competente avaliar a situação da segurança na Emef Izaura Silva Vieira. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 52º) Indicação nº. 00237/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de 
nossa cidade de João Vieira de Mattos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Indicação nº. 00238/2011.- 
Sugere implantação de posto fixo da Guarda Municipal, em operação 24 horas, no bairro de 
Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 00239/2011.- Sugere 
execução de operação tapa-buracos na rua Joaquim Bayod, no bairro Figueiredo. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 55º) Indicação nº. 00240/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o 
Departamento de Trânsito sinalizar uma parada de ônibus em frente ao prédio da Antiga 
FEPASA, o Edifício João Orcini, para que os ônibus inter-municipais de linha tenham local 
correto para o embarque de passageiros. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho manifesta interesse em discutir a 
presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 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. 006179; 003582; 004753/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$ 658.800,41. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) SENAC: Manifestação 
de agradecimento pela iniciativa dos parlamentares itapirenses em elaborarem voto de 
congratulação direcionado à gerente Sra. Karina Marcon Dalprat Pinto. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 58º) Caixa Econômica Federal: Notificação de liberação de 
recursos financeiros destinados ao mutuário da Prefeitura Municipal de Itapira no valor de R$ 
33.607,48. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) Departamento de Estradas e 
Rodagem: Esclarecimento relacionado aos Requerimentos nºs 311 e 329/2010. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 60º) Secretaria Nacional de Assistência Nacional: 
Notificação de transferência de recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação 
Continuada do município de Itapira no valor de R$ 18.400,00. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 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) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 
0031/2011.- Dispõe sobre aplicação do Projeto de Lei ficha limpa para os cargos públicos 
contratados e comissionados na Prefeitura e Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 031/2011. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Henrique Ferrarini 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 
031/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0037/2011.- Autoriza o Município de Itapira a 
celebrar convênio com o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social ou Cultural do 
Estado de São Paulo - FUSSESP. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 



037/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0038/2011.- Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do 5º Festival 
de Dança. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 038/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0040/2011.- 
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 040/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00116/2011.- Requer nos termos e 
prazos estabelecidos no Artigo 5º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, 
parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV da LOMI, informações do Sr. Prefeito sobre o 
transporte de alunos das creches. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
6º) Em única discussão a Indicação nº 00137/2011.- Sugere à Prefeitura determinar que as 
creches funcionem também no período de férias. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 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 12 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 198/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 206/2011. Aprovada por unanimidade. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Votei a favor da 
matéria de autoria do vereador Mauro, mas gostaria de deixar registradas as minhas dúvidas 
em relação à implantação da sugestão. O saneamento público consume muitos recursos, 
lembrando que primeiramente precisamos analisar as necessidades prioritárias antes de fazer 
um investimento de caráter apenas urbanístico.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO:  “Quero justificar que essa revitalização compreende o 
plantio de pinheiros ao redor da lagoa de tratamento. Essa idéia é fruto de estudos do Sr. Dado 
Boretti. Aproveitando a oportunidade, estou sugerindo para que o Poder Executivo abrace a 
idéia dê uma nova característica urbanística ao local, a exemplo de outras cidades que tratam 
de forma diferente o local onde é feito o tratamento de esgoto.” DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. A seguir, faz uso da palavra o 



Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO : “Senhores, vereadores, 
público presente, ouvintes da Rádio Clube e internautas que acompanham os trabalhos 
legislativos no dia de hoje. Gostaria de destacar alguns pontos dessa matéria, pois acredito 
que é de fundamental importância que a matéria do vereador não seja enviada sem os 
apontamentos necessários. Em primeiro lugar, o vereador solicita um posto fixo da Guarda 
Municipal no Barão, mas esquece de dizer que a Segurança é obrigação integral do Estado. 
Além disso, não vi nenhum ofício, indicação ou requerimento, de autoria do vereador 
Carlinhos, solicitando ao deputado envie reforços no sentido de policiais militares, assim 
como também equipamentos. Em segundo lugar, a polícia militar e a polícia civil estão 
convergindo para o trabalho centralizado e não descentralizado. Com a concentração de 
pessoas e equipamentos num único local, acredito que é mais fácil operacionalizar a logística 
de patrulha, dinamizar nas diligências e determinar imediatamente os PMs para as operações 
de urgência e emergência... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  
Vereador, outro ponto que temos que destacar é a segurança da própria polícia. A informação 
que tenho é que a PM e a polícia Civil não fazem mais essas bases por questões de segurança 
de seus próprios soldados. Há tempo, houve muitos ataques contra bases da polícia resultando 
na morte de muitos PMs. Dentro dessa linha, devemos preservar os GMs. A implantação de 
um posto fixo deixaria nossos guardas vulneráveis, dentro da ótica adotada pelas polícias do 
Estado... Continuando o orador: O vereador Luis Hermínio destacou um fator 
importantíssimo. Em terceiro lugar, se criarmos um posto fixo no Barão, abrirá precedente 
para outros bairros da cidade também solicitarem para que a Guarda possa atendê-los. Ocorre 
que, frisando mais uma vez, a Segurança é uma obrigação Estadual, lembrando que o mesmo 
deve cumprir seu papel. O município já está sobrecarregado com as obrigações da Saúde e 
Educação, pois consomem quase a metade dos recursos orçamentários. Então, se o vereador 
está preocupado com a Segurança dessas localidades, nada mais justo solicitar esforços junto 
ao deputado estadual para que este consiga melhorias nessa área vital. Caso o senhor 
proponha alguma matéria, pode contar com nosso voto e apoio. O senhor pode ficar à vontade 
em pedir recursos para a cidade por tratar-se de ser o único vereador aliado ao deputado 
conforme ele mesmo já disse e reiterou várias vezes... Aparte concedido ao Vereador Sr. Luis 
Henrique Ferrarini:  Vereador Manoel, o que podemos trabalhar é a implantação de uma 
maior atuação das bases comunitárias móveis da PM. Através do nosso trabalho conseguimos 
uma base móvel da PM, lembrando que em poucos dias o nosso município também possuirá 
outra base móvel direcionada a nossa Guarda Municipal. Então, se desenvolver processos de 
trabalho em conjunto com a PM, poderemos dar maior segurança aos nossos munícipes... 
Continuando o orador: Não poderia deixar de destacar esses pontos para que a 
responsabilidade não fique mirada apenas ao Poder Executivo, mas que essa responsabilidade 
seja cobrada de quem realmente deve cumprir esse papel, de acordo com as Constituições 
Federal e Estadual.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI : “Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube e internautas 
que acompanham os trabalhos legislativos no dia de hoje. Elaborei essa indicação para 
atender aos pedidos dos moradores do Barão. Todos sabem que por menor e mais pacata que 
seja uma localidade, nos dias atuais essa configuração tem sido diferente. Pois, então, temos 
muitas reclamações dos moradores do Barão com relação à Segurança. O padre disse que 
poderia disponibilizar parte do imóvel utilizado pela igreja para que houvesse a possibilidade 
da Guarda Municipal instalar um ponto fixo. O padre também fez reclamações sobre 
algazarras que ocorrem na porta da igreja quando há celebração de missa. Com a presença de 
guardas municipais no local, acredito que inibirá essas atitudes. Considerando que já 
dispomos de efetivo, de viaturas e que o padre disponibilizará imóvel para as instalações, 



solicito ao Poder Executivo para que providencie a implantação desse posto fixo, pois 
resultará em maior segurança aos moradores de Barão Ataliba Nogueira.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 215/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00217/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o Governo Federal, com objetivo de instituir em 
nossa cidade o programa Academia da Saúde. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00226/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
realizar censo de animais em nossa cidade. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00227/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
enviar projeto de lei para essa Câmara visando firmar um convênio com as clínicas 
veterinárias da cidade para implantação de um programa de castração em massa a baixo custo 
ou gratuito. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MAURO ANTONIO MORENO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a 
Indicação nº 00228/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação, implantar uma disciplina na rede municipal de ensino sobre conscientização do 
processo de envelhecimento. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00236/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar o departamento competente avaliar a situação da segurança na Emef Izaura Silva 
Vieira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única discussão 
a Indicação nº 00238/2011.- Sugere implantação de posto fixo da Guarda Municipal, em 
operação 24 horas, no bairro de Eleutério. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Abril de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00240/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar o Departamento de Trânsito sinalizar uma parada de ônibus em frente ao prédio da 
Antiga FEPASA, o Edifício João Orcini, para que os ônibus inter-municipais de linha tenham 
local correto para o embarque de passageiros. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 240/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 


