
ATA DA 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 de maio 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 HENRIQU E 
FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO  
MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLIN I e 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  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. CARLOS ALBERTO SARTORI : “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e 
falada. Venho a esta tribuna para falar sobre uma grande cidadã chamada Maria Galdi. 
Na época essa pessoa era funcionária do Estado como inspetora de alunos. Obteve uma 
grande passagem, como voluntária, pela Revolução de 1932. Atendia as pessoas feridas 
e enfermas na Santa Casa e na antiga Casa de Saúde, onde na época era situada nas 
dependências da atual Prefeitura Municipal. Deixo registrado nos anais desta Casa o 
nome da Sra. Maria Galdi, pois foi uma cidadã exemplar e a última representante das 
pessoas que participaram da Revolução de 1932. Deixo gravado meus pêsames 
direcionados aos familiares, assim como aos filhos da Sra. Maria Galdi. É notório que 
foi uma cidadã que sempre colaborou e ajudou os mais necessitados. A Sra. Maria 
deixou muitas marcas do bem em nossa cidade. 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, público presente, imprensa, internautas, funcionários desta Casa. Venho a 
esta tribuna para esclarecer alguns fatos. É lamentável o que está ocorrendo no 
município de Campinas. O prefeito Hélio, assim como também sua esposa e o 
vice-prefeito estão sendo investigados. É lamentável esse tipo de postura. A questão de 
fraude em licitações é a mesma coisa do que meter a mão no dinheiro da população. 
Não souberam honrar a memória do Toninho, ou seja, o prefeito assassinado no 
município de Campinas. Foi assassinado pelo fato de não gostar de fatos mal feitos. Não 
devemos olhar essas situações como se acontecesse em qualquer lugar. Devemos olhar 
com indignação dos fatos. Não é possível que esse país não tomará jeito em 
determinado momento. Como não posso ser a redentora do país, acredito que posso 
fazer, e muito, por nossa cidade como já fiz outrora. Elaborei várias denúncias contra o 
Barros Munhoz. Sempre disse que o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. 
Venho a esta tribuna na data de hoje para denunciar uma negociata do prefeito Toninho 
Bellini. Gostaria de alertar os senhores que a votação não ocorrerá na data de hoje. Esse 
prefeito, em minha opinião, também deveria sair dessa cidade. O prefeito deveria pegar 
seu chapéu e dizer o seguinte: 'Não posso fazer negociata. Sou prefeito para fazer as 
coisas para a população de Itapira e não para me beneficiar.' O povo de Itapira deveria 
gritar o seguinte: 'Cansei'. O setor público está se transformando em setor privado. Foi 
isso que o Barros Munhoz fez em nossa cidade. Ao apagar as luzes da atual 
administração, o prefeito Toninho Bellini optou em fazer a mesma situação. Os 
senhores deveriam solicitar cópia do projeto 53/2011, onde autoriza o município 
desafetar e ceder em comodato áreas públicas. O prefeito está disponibilizando, através 
de comodato, uma determinada área, pelo prazo de 30 anos, para a empresa Renascer. 



Trinta anos é muito tempo. Gostaria de explicar aos senhores a história da empresa 
Renascer. A Renascer não existia. Existia a empresa Alvorada de propriedade do 
ex-vereador Dirceu de Oliveira. A empresa faliu juntamente com os pobres 
funcionários, porque os empresários ficaram muito bem. A Renascer é de propriedade 
do filho do ex-vereador Dirceu de Oliveira. A Renascer não gera nenhum emprego na 
cidade de Itapira. Todos os funcionários da Renascer residem no município de Poços de 
Caldas. Não gera um centavo de ICMS ou coisa parecida para a nossa cidade. Os 
impostos são gerados somente para o município de Poços de Caldas. O prefeito, no 
início de seu mandato, entrou com uma ação de reintegração de posse. Por que foi 
elaborada a referida ação? Porque essa área que ele está querendo disponibilizar, através 
de comodato, a referida empresa já está usufruindo dela. Como a Renascer não gerou 
um emprego nessa cidade o prefeito entrou com uma ação de reintegração de posse para 
reaver a referida área. Gostaria de ler um trecho da sentença expedida pela juíza da 1ª 
Vara da Comarca de Itapira, em seu processo 272/2009: 'Por isso julgo procedente a 
ação de reintegração de posse promovida pelo município de Itapira contra Renascer 
Construções Elétricas LTDA para o fim de reintegrar o autor na posse do imóvel 
narrado na inicial. Oportunamente intime-se o requerido para desocupar o imóvel no 
prazo de 30 dias sob pena expedição de mandato de reintegração de posse. Condeno os 
requeridos ao pagamento dos custos, despesas processuais e honorários advocatícios'. 
Olhem a gravidade do negócio. O prefeito aciona seu jurídico, assim como o 
assoberbado Poder Judiciário, faz a prova da ilegalidade da ocupação, ganha a ação e 
agora, na maior desfaçatez, envia a esta Casa de Leis um projeto de lei disponibilizando 
a área para a empresa Renascer. É negociata ou não? Caso houver um nome mais 
bonito, gostaria que alguém me falasse, pois não conheço. É negociata ou não? O que o 
prefeito está ganhando em troca? Alguma coisa o prefeito está ganhando. Não é possível 
uma pessoa acionar o Poder Judiciário, ganhar uma sentença favorável, rasgar tudo e 
querer fazer uma benesse para o empresário que não gera um centavo de imposto para o 
município de Itapira. Gostaria de saber o tamanho da negociata. Gostaria de saber se 
seria no sentido de o Sr. Dirceu retirar algum processo contra o prefeito ou coisa pior. 
Na minha terra isso se chama negociata e bandalheira. Pode ficar a vontade caso alguém 
saiba algum nome mais bonito. Em minha terra o melhor dos nomes é negociata. O 
outro nome seria bandalheira. O prefeito está ganhando alguma coisa, alguém está 
neutralizando algum processo ou ladrão está se juntando com ladrão? Será que o 
prefeito decidiu se juntar com o Barros Munhoz e esquecer as pessoas de bom caráter 
que subiram no palanque para pedir voto a ele? Esse pecado levarei ao meu túmulo, pois 
votei e fiz campanha direcionada ao prefeito Toninho Bellini. Não fujo de minhas 
responsabilidades. Gostaria de constatar como esta Casa se portará diante dessa 
situação. Vale ressaltar que essa situação está nas mãos do Ministério Público. Acredito 
na impunidade, pois até o presente momento não aconteceu absolutamente nada com o 
Barros Munhoz. Quando solicitamos impeachment de um determinado prefeito? 
Quando ele age com improbidade administrativa. Caso isso não for improbidade, 
acredito que devo comprar um novo dicionário para saber o que realmente é 
improbidade. Então, senhores, acredito que devemos possuir muita calma a partir do 
momento em que analisarmos o referido projeto. Muito obrigada.” Não havendo mais 
nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. 
Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente 
solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , para que da tribuna proceda a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 16ª Sessão 



Ordinária, realizada no dia 17 de Maio de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 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) ATO 
DO PRESIDENTE Nº 06/2011. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO 
SOLENE. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de 
suas atribuições legais: CONVOCA , os Senhores Vereadores para uma Sessão Solene 
que será realizada no dia 26 de maio de 2011, quinta-feira, às 19:00 horas, na sede do 
Poder Legislativo, para entrega do diploma Anna Nery aos profissionais da Saúde que 
se destacaram no desempenho de suas funções no ano de 2010/2011, de acordo com o 
Decreto Legislativo nº 178/2003. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) 
Projeto de Lei Complementar nº. 005/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o § 7º, do artigo 
18 da Lei Complementar nº 4.384, de 18 de dezembro de 2008. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei 
nº. 0057/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Altera o artigo 2º da Lei nº 4.100, de 25 de maio de 
2007. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) 
Projeto de Lei nº. 0058/2011.- 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$ 8.520,00. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 6º) 
Emenda Aditiva de nº. 001/2011 ao Projeto de Lei nº 48/2011.- Acrescenta-se os 
itens 4, 5, 6 e 7 ao Art. 1º do Projeto de Lei Nº 48/2011, que "Excepciona desdobros em 
condições e prazo que menciona". . Autoria: Antonio Orcini Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não 
havendo mais Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER 
nº. 89/2011.- Ao Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2010. As Comissões de Justiça 
e Redação e Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que 
a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17/2010, de autoria do ex-vereador Paulo Roberto Andrade, que "Dispõe 
sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense à renomada médica Dra. Maria de 
Lourdes Bialon Santana", opinam pelo arquivamento, uma vez que a propositura não foi 
assinada pelo Autor, e a matéria foi reapresentada pelos Vereadores Antonio Orcini e 
Luis Hermínio Nicolai, através do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2011. 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 02 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de 
Decreto Legislativo nº. 017/2010.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã 
Itapirense à ilustríssima Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana. Autoria: Paulo Roberto 
Andrade. Considerando os apontamentos do Parecer nº 089/2011, esta presidência 
determina o arquivamento da presente matéria. DESPACHO: ARQUIVADO PELAS 



COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) PARECER nº. 90/2011.- 
Ao Projeto de Lei nº 53/2011. 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 53/2011, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Município a desafetar e ceder em 
comodato áreas públicas", acordaram por REQUERER 15 (quinze) dias de adiamento 
nas Comissões para melhores estudos. 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 24 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) PARECER nº. 91/2011.- Ao Projeto de Lei 
nº 56/2011. 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 56/2011, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Reajusta vencimentos dos servidores municipais e dá outras 
providências", após acurados estudos sobre o teor da propositura acordaram por 
transformar o Projeto de Lei Ordinária "sub studio" no Projeto de Lei Complementar n, 
06/2011, uma vez que os Arts. 4º e 6º, alteram dispositivos da Lei Complementar nº 
01/1993 e 4.091/2007, respectivamente, e pela técnica legislativa, somente uma Lei 
Complementar poderá alterar uma Lei Complementar em vigor. Neste diapasão, todo o 
processo de discussão e votação da matéria deve seguir a tramitação do Projeto de Lei 
Complementar, nos termos da LOMI - Lei Orgânica do Município de Itapira, e 
promulgada com a nomenclatura: Lei Complementar. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 
de Maio 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00131/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Eva Catarina Ferreira. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00132/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida da 
Cunha. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00133/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Geraldo dos Santos. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00134/2011.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Maria Ap. Lopes Bellini. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00135/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 



Maria do Carmo da Silva. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00136/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Iolanda Puglia 
Cavenaghi. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00137/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alair Topan Zago. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00138/2011.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Maria Galdi Terra. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00139/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Antônio Martin. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00140/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Carlos Leme de Morais. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 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. 21º) Requerimento nº. 00147/2011.- 
Voto de Congratulação com os Garis de nossa cidade, pelas comemorações alusivas a 
ao Dia do Gari celebrado recentemente. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 00148/2011.- Congratulação com os membros da Comissão 
Organizadora da Festa de Santa Rita de Cássia, celebrada no bairro Figueiredo, assim 
como com os fiéis, participantes e população em geral. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) 
Requerimento nº. 00149/2011.- Congratulação com a servidora Doutora Maria 
Ivonisse da Costa Felippe, pela conquista da sua merecida aposentadoria. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 00299/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar as 
medidas cabíveis para instalação de pontos de iluminação na vicinal Nelson Orcini, que 
liga o bairro de Eleutério à SP - 352. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 
00300/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito desenvolver gestão junto aos Prefeitos do Circuito 
das Águas objetivando que Itapira seja inclusa no projeto que prevê a implantação de 
uma linha de trem turístico entre estes municípios. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 



aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Indicação nº. 00301/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa 
cidade de Antônio Francisco dos Santos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Indicação nº. 00302/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa 
cidade de Olivina Gabriel dos Santos. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 
00303/2011.- Solicita recolocar placa de sinalização de trânsito próximo a quadra 
poliesportiva Wanderlei Aparecido Cavenaghi no bairro Barão de Ataliba Nogueira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00304/2011.- Sugere gestões 
objetivando instalação de pontos de iluminação na viela existente na rua Joaquim 
Gomes da Silva em Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 
Indicação nº. 00305/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine a instalação de 
bebedouro na Rodoviária Municipal. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 
00306/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas 
necessárias visando instalação de pontos de iluminação no final da rua Stelio Augusto 
de Lima Penante e início da Vicinal Orlando Andrade. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 
Indicação nº. 00307/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito incluir no próximo orçamento que os 
funcionários públicos aposentados a partir de janeiro de 2012 passem a contar no 
vencimento de suas aposentadorias, de acordo com o tempo de serviço, com pelo menos 
70% do valor do ticket refeição que recebiam quando ativos. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. 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 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00308/2011.- Sugere implantação de 
uma Ouvidoria Ambiental em nosso município. 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 24 de Maio 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: 34º) Ofício SNJ nº. 469/2011. Ref. Requerimento 
n. 102/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, requereu 
informações sobre a atual situação dos estagiários de Educação Física integrantes do 
CIEE. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Ofício SNJ nº. 471/2011. Ref. 
Requerimento n. 116/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, 
requereu informações sobre o transporte de alunos das creches municipais. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Ofício SNJ nº. 467/2011. Ref. 
Requerimento n. 098/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, 
requereu informações sobre suposta falta de profissional médico na UBS do bairro de 
Eleutério. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Ofício SNJ nº. 468/2011. 
Ref. Requerimento n. 099/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, 
requereu informações sobre suposta falta de profissional médico na UBS do bairro de 
Barão Ataliba Nogueira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 
de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Ofício 
SG-DAO nº. 171/2011. Ref. Indicações 217 e 261/11.- Informações sobre as 
indicações 217 e 261/11. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Ofício 
SG-DAO nº. 169/2011. Ref. Indicação 136/11.- Informações sobre a Indicação nº 
136/11. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ofício SNJ nº. 498/2011. 
Ref. Requerimento n. 043/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, 
requereu informações sobre a confecção de uniformes para uso dos idosos que 
participam do programa da 3ª idade. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) 
Ministério da Saúde Nº Ref. 006118; 007954; 001450/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$ 70.610. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) 
Intervias; Grupo OHL: Respostas ao Ofício 100/2011.- DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 43º) Rotaract Club de Itapira:  Convite para a realização da XIV 
Gincana Cultural "Quest", a realizar-se-á no dia 28 de Maio de 2011, às 13:00, nas 
dependências do Ginásio de Esportes "Antonio Corazza". DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 44º) Secretaria de Promoção Social de Itapira: Convite para a 
realização da Marcha em Comemoração ao Dia Nacional de Combate a Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, a realizar-se-á no dia 25 de Maio, às 14:30, com 
saída em frente ao Hotel São Paulo. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Mogi Mirim:  Convite para a 
realização do Lançamento Regional do "Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- Microbacias II - Acesso ao Mercado, a realizar-se-á no dia 30 de Maio, às 08:45, nas 
dependências do Centro Cultural "Lauro Monteiro de Carvalho e Silva", situado à Rua 
Santo Antonio, 430, Centro. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas 
as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 
minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a 
Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente 
e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 004/2011.- Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo Administrador de Empresa Luiz Francisco de Assis Salgado. Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. A seguir, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e 
a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação secreta e 



que seja aclamado aprovado pelos vereadores da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. 
Diante do requerimento verbal aprovado pelo plenário, o Sr. Presidente declara 
aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2011. DESPACHO: APROVADO O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 04/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em 
única discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2011.- Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadã Itapirense à ilustríssima Dra. Maria de Lourdes Bialon 
Santana. Autoria: Toninho Orcini. Luis Hermínio Nicolai A seguir, a vereadora Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que seja 
dispensado o regime de votação secreta e que seja aclamado aprovado pelos vereadores 
da Casa o Projeto de Decreto Legislativo. Diante do requerimento verbal aprovado pelo 
plenário, o Sr. Presidente declara aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2011. 
DESPACHO: APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
06/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 
003/2011.- Reajusta os vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal a partir de 
1º de Maio de 2011. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Resolução nº 003/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de 
Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 006/2011.- Reajusta vencimentos dos 
servidores municipais e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 006/2011. 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 Complementar nº 006/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Gostaria de parabenizar a presidente do Sindicato, Sra. 
Cristina, pelo seu empenho e dedicação nesse longo período de negociação. Como o 
projeto veio a esta Casa, lembrando que a Cristina se encontra presente no recinto desta 
Casa, acredito que os responsáveis chegaram a um acordo. Não foi aquilo que se 
pretendia, mas o funcionalismo municipal não ficará sem reajuste salarial. Parabéns 
Cristina pela sua dedicação para com o funcionalismo público municipal. Muito 
obrigada.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  “Como presidente não votei, mas gostaria de parabenizar todos 
os vereadores desta Casa que participaram das reuniões relacionadas ao reajuste salarial. 
É notório que a maioria dos vereadores também estiveram presentes nas reuniões junto 
ao Executivo municipal. Acredito que chegamos a um acordo. Gostaria de agradecer a 
todos os edis pelo empenho e dedicação. Muito obrigado.” DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 0050/2011.- Voto de 
Congratulação para com o professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 



MORENO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, 
boa noite. Estou muito orgulhoso em elaborar esse voto de congratulação direcionado 
ao professor Barreto. É notório que o mesmo é exemplo para a nossa juventude. O Sr. 
Barreto é um atleta e um professor muito renomado que continua levando o nome de 
nosso município pela região. Gostaria de agradecer a presença do Sr. Barreto. Você, Sr. 
Barreto, é um exemplo de homem para a nossa cidade. Muito obrigado.” Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Requerimento nº. 050/2011. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o 
voto a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Gostaria 
de aproveitar a presença do Sr. Barreto nesta Casa para dizer que estou muito honrada 
por ter participado da votação dessa matéria, embora acredite que vossa excelência 
mereça muito mais. Caso esta Casa de Leis elaborasse todos os dias um voto de 
congratulação direcionado a você, Sr. Barreto, acredito que ainda ficaríamos lhe 
devendo. Minhas filhas foram suas alunas, lembrando que as mesmas aprenderam o que 
é disciplina e companheirismo. Então, fico muito honrada de ter participado dessa 
votação e dizer que a nossa cidade lhe deve muito. Sempre acreditei no esporte para que 
minhas filhas não enveredassem no caminho das drogas. Agradeço todos os dias pelo 
fato de você, Sr. Barreto, ter sido professor de minhas filhas. Muitos adolescentes foram 
seus alunos. Muito obrigada senhor Barreto.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Minhas palavras não são suficientes para transmitir o 
que realmente vossa excelência merece, Sr. Barreto. Desde os meus 12 anos de idade 
tive a oportunidade de estar junto ao senhor. A elaboração de um filme sobre a vida 
profissional do senhor seria acatável, pois, desse modo, transmitiríamos a todos os pais 
de nossa cidade a fim de mostrar qual é a melhor maneira de se educar as crianças. 
Antigamente havia muito respeito para com os professores. O que estamos presenciando 
nos dias atuais é uma imensa falta de respeito para com os profissionais da área 
educacional. Acredito que a história do senhor deveria ser gravada. Possuo imenso 
respeito por vossa excelência. Gostaria de agradecer, Sr. Barreto, por tudo o que você 
me ensinou no decorrer dos anos. Sou muito grato. Nossa cidade sempre lembrará de 
você. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Também tive a oportunidade e a felicidade de ser aluno do Sr. Barreto. 
A primeira medalha que conquistei foi na escola do ESO. Muito obrigado pela sua 
dedicação. No passado o Sr. Barreto tinha me perguntado se eu fumava cigarro. 
Lembro-me que tinha respondido que estava aprendendo, sendo que logo em seguida o 
Sr. Barreto me repreendeu dizendo que não havia mais a necessidade de minha pessoa 
representar a nossa cidade. Depois dessa situação nunca mais coloquei cigarros na boca. 
Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES:  “Gostaria de corroborar com os vereadores que me antecederam. 
Fui esportista e devo tudo ao esporte de nossa cidade. Você, Sr. Barreto, sempre foi 
exemplo para os esportistas de nossa cidade. Gostaria de agradecer vossa excelência e 
parabenizá-lo por continuar praticando esporte. É notório que o Sr. Barreto é um dos 
idealizadores do 'Corre'. No dia 12 de junho haverá uma corrida com saída na Avenida 
dos Italianos. Com certeza estarei presente nesse evento. Muito obrigado.” A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Gostaria de 
parabenizar o Sr. Barreto. Também tive a honra de ser aluno do Sr. Barreto. O professor 
também possui uma forte atuação em prol dos menos favorecidos. Acredito que esse 
fato somente engrandece o nosso povo. Vossa excelência é exemplo para todos nós. 
Parabéns e que Deus abençoe e disponibilize muita saúde ao senhor.” A seguir, o Sr. 



Presidente diz o seguinte: “Não tive o privilégio e o prazer de ser aluno de vossa 
excelência, Sr. Barreto, mas gostaria de dizer que as ações e as atitudes de uma 
determinada pessoa levam a mesma à algum lugar. Acredito que hoje vossa excelência 
está em um lugar de destaque. Particularmente somente gostaria de agradecer o senhor. 
Pelo o que estou constatando, acredito que vossa excelência fez muito por quem passou 
e não passou por suas mãos. Parabéns e que Deus proteja e conserve o senhor como 
vossa excelência realmente mostra ser. Parabéns em nome de todos os representantes 
desta Casa de Leis. O senhor mora no coração dessa cidade. Independentemente de você 
ter dado aula ou não para todos, acredito que é uma pequena homenagem de muitos que 
seguirão enquanto em vida, pois depois que partimos, acredito que as homenagens 
cabem somente aos familiares. É notório que o senhor está tendo o privilégio de receber 
homenagens em vida. Parabéns e muito obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00147/2011.- Voto de Congratulação com os Garis de nossa cidade, pelas 
comemorações alusivas a ao Dia do Gari celebrado recentemente. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MAURO 
ANTONIO MORENO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 
00280/2011.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine a abertura de um 
posto para recebimento de impostos e taxas na região dos Prados. Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 280/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00292/2011.- Sugere a colocação de 
alambrado ao redor da quadra poliesportiva do Istor Luppi. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 292/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em 
única discussão a Indicação nº 00293/2011.- Sugere execução de obras para melhor 
iluminação em frente ao Ginásio Itapirão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 293/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a 
Indicação nº 00297/2011.- Sugere retirada de troncos de árvores sobre as calçadas da 
Rua Manoel Pereira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
297/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 
00307/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito incluir no próximo orçamento que os funcionários 
públicos aposentados a partir de janeiro de 2012 passem a contar no vencimento de suas 
aposentadorias, de acordo com o tempo de serviço, com pelo menos 70% do valor do 
ticket refeição que recebiam quando ativos. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SIL VA 



BORGES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 24 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 
00308/2011.- Sugere implantação de uma Ouvidoria Ambiental em nosso município. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 24 de Maio 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. 


