
ATA DA 18ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 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. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da 
Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, boa noite. Vim a esta 
tribuna para falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é relacionado a uma verba no 
valor de R$ 100.000,00 que já se encontra na conta da Prefeitura Municipal. A referida 
verba é destinada, através de minha solicitação, a nove Unidades Básicas de Saúde de 
nosso município. Serão cerca de 45 equipamentos, entre monitores, autoclaves, cadeiras 
odontológicas, dentre outros, a fim de contemplar o setor da Saúde de nosso município. 
Então, gostaria de deixar registrado, através da tribuna desta Casa, o meu agradecimento 
direcionado ao Deputado Devanir Ribeiro, integrante do Partido dos Trabalhadores 
(PT), responsável em colaborar com a nossa cidade através da elaboração dessa emenda. 
O segundo assunto, para finalizar, é relacionado a realização do 2º Dia Municipal da 
Segurança. Houve a presença de vários vereadores desta Casa, autoridades, dentre 
outras pessoas ligadas ao setor de Segurança de nosso município. Além das justas 
homenagens nos encarregamos de homenagear o novo presidente, Sr. José Carlos 
Domingues. Esperamos que ele possa imprimir sua marca e seu trabalho com a 
colaboração da nova diretoria do Conseg. Cabe ressaltar que o Conselho Comunitário 
de Segurança contribui, de forma positiva, para com o nosso município. Exemplo disso 
foi no período em que era presidente nos dois últimos anos. Conseguimos adquirir para 
o nosso município a vinda da Base Móvel da Polícia Militar, uma viatura de resgate 
direcionada a Defesa Civil, o Infoseg, sistema de informação online sobre as pessoas, 
dentre outros fatores. Atualmente a Guarda Municipal de nossa cidade possui um 
sistema de informação capaz de realizar pesquisas sobres as pessoas abordadas nas ruas 
em tempo real. É notório que também criamos do Dia Municipal de Segurança, onde 
homenageia as pessoas que colaboram, de alguma forma, para com a Segurança de 
nosso município. Recentemente, juntamente com o presidente da Câmara, Sr. Manoel 
Marques, solicitamos ao coronel Ferrarini cerca de 500 livros relacionados a prevenção 
as drogas direcionados ao programa Proerd. Campanhas relacionadas a segurança no 
trânsito também foram elaboradas. Então, é muito importante o Conselho Comunitário 
de Segurança possuir a participação de todos os cidadãos como também o apoio das 
autoridades municipais. Então, gostaria de dizer que estou muito grato de ter sido 
presidente e ter participado do Conseg. Como vereador desta Casa continuarei apoiando 
o que for necessário para o fortalecimento das ações direcionadas a Segurança de nosso 
município. Muito obrigado.” 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, funcionários desta Casa. 
Venho a esta tribuna porque acredito que as coisas devem ficar muito claras. Desse 
modo, acredito que não pairá nenhum tipo de dúvida ou maledicência. Denunciei, 



através desta tribuna, uma possível negociata do prefeito municipal com o ex-vereador 
Dirceu de Oliveira a respeito daquele terreno que havia sido objeto de litígio. Todos 
sabem dessa situação porque a imprensa noticiou os fatos. O Secretário de Negócios 
Jurídicos, Sr. Mário da Fonseca, em entrevista com os jornais, disse que quem solicitou 
o adiamento foi o meu marido à época quando ainda era Secretário de Negócios 
Jurídicos do Executivo Municipal, tendo em vista que a suspensão da execução foi 
solicitada em novembro de 2009. É verdade. Falei com a imprensa e também gostaria de 
falar, através desta tribuna, que é verdade que meu marido era Secretário de Negócios 
Jurídicos na época. Acredito que sabem disso. Em relação ao pedido de adiamento 
solicitado pelo meu marido, acredito que há uma distância muito grande. Qual o motivo 
que meu marido teria para solicitar suspensão? Nenhum. Foi suspenso por ordem do 
prefeito Toninho Bellini após uma reunião que o senhor prefeito obteve com o senhor 
Dirceu. Então, desafio, através desta tribuna, que o Secretário de Negócios Jurídicos, Sr. 
Mario da Fonseca, suba até a tribuna desta Casa e diga o que o prefeito conversou com 
o Sr. Dirceu de Oliveira. Meu marido não participou dessa discussão. Desafio também, 
caso o Secretário não saiba, o senhor prefeito municipal a marcar uma coletiva em seu 
gabinete para dizer que foi conversado com o Sr. Dirceu de Oliveira. O que aconteceu 
foi uma determinação do senhor prefeito municipal para que fosse solicitada a 
suspensão da execução sem maiores detalhes. Então, a responsabilidade é de cada um. 
Gostaria de dizer aos senhores que é molecagem quem faz igualmente ao atual 
Secretário de Negócios Jurídicos. Não me venha querer jogar para o outro aquilo que o 
outro não tem de responsabilidade. Houve uma reunião entre o prefeito e o Sr. Dirceu 
de Oliveira? Sim. O então Secretário de Negócios Jurídicos à época participou da 
reunião? Não. Recebeu uma ordem do prefeito para suspender a execução? Recebeu e 
cumpriu. Então, não me venha dizer que essa situação é estranha. Devemos desmascarar 
as pessoas mentirosas. Gostaria de falar depois das oito horas para que ele pudesse estar 
ouvindo a minha fala ou talvez estar presente nesta Casa. Tomara que ele esteja 
assistindo pela internet. Possuo por princípio não falar de ninguém na ausência da 
pessoa. Nesse caso não tem jeito. Caso ele esteja assistindo, gostaria de convidá-lo para 
comparecer a esta Casa para me desmentir. As coisas devem ser muito claras. O que vi 
como vereadora foi um indício de uma possível negociata. Por que indício? Nunca 
participei de reuniões com a presença do Sr. Dirceu de Oliveira e nunca tratei desse tipo 
de situação com o prefeito Toninho Bellini. Sabia da ação como todos os vereadores 
sabiam. Até hoje ninguém viu o meu marido disponibilizar qualquer declaração para a 
imprensa de nossa cidade. Ele publicou sua exoneração e logo em seguida saiu do 
cenário político. Meu marido está seguindo com sua vida e advogando como qualquer 
pessoa normal faria. Então, não me venha querer dizer que o pedido de suspensão saiu 
da cabeça de meu marido. Não saiu da cabeça de meu marido. Dizer que possuo algum 
problema com o Sr. Dirceu de Oliveira é minimizar um problema muito mais sério. 
Tenho problema pessoal com amigos. Acredito que qualquer pessoa possa ter 
problemas com os amigos. Nunca fui amiga do Sr. Dirceu de Oliveira. Fui adversária 
política do Sr. Dirceu de Oliveira. Fora isso, posso afirmar que nunca obtive nenhum 
tipo de tratativa com o Sr. Dirceu de Oliveira. Então, as pessoas dizerem que estou 
fazendo por motivos pessoais é querer minimizar uma situação que está escancarada. 
Querer fazer isso para prejudicar alguém? Não. Fui eleita para cumprir meu papel nesta 
Casa como fiscalizadora e uma parlamentar que elabora projetos de leis. É isso que faço 
desde meu primeiro mandato. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. 
Caso o ex-prefeito tivesse cometido esse tipo de situação, acredito que eu teria metido a 



boca no trombone. Lamento que esse tipo de situação tenha acontecido na atual 
administração, a qual empenhei meu nome para solicitar votos. Vim a esta tribuna pelo 
fato de que as coisas devem ficar muito claras. Não devemos aceitar as pessoas 
alegarem uma coisa nos jornais e não aparecerem. Não é papel que se faça. Desafio o 
prefeito em realizar uma coletiva, juntamente com seu Secretário de Negócios Jurídicos, 
em seu gabinete a fim de esclarecer os fatos. Caso o Sr. Mario da Fonseca não saiba da 
real situação, acredito que o mesmo não devia falar absolutamente nada. Ele não deveria 
sair e ficar falando bobagens. O prefeito deveria dizer se o Ex-Secretário de Negócios 
Jurídicos teria participado de alguma reunião com a presença do Sr. Dirceu de Oliveira. 
Deveria dizer também quais as pessoas que participaram dessa reunião, assim como o 
assunto que foi tratado. O prefeito não fazia o que os secretários mandavam. Caso esteja 
mentindo, gostaria de solicitar a presença desse moço para me desmentir. Ele deveria 
vir a esta tribuna. Estou pedindo aos vereadores para que abram espaço para o 
Secretário de Negócios Jurídicos do Executivo Municipal para que, desse modo, possa 
me desmentir. De nada adiantará vir a esta tribuna para falar e não provar os verdadeiros 
fatos. Quero ver a prova de que foi meu marido o responsável em solicitar a suspensão. 
As pessoas devem possuir responsabilidades nessa vida. As pessoas devem ser 
responsáveis pelos seus atos. Odeio a meia palavra. Odeio esse tipo de situação. 
Portanto, somente vim a esta tribuna para esclarecer esse fato. Muito obrigada.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite 
senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, funcionários desta Casa, 
imprensa. Dez minutos é um tempo muito insuficiente para explicarmos as coisas. Não 
viria a esta tribuna, mas algumas situações ocorridas estão machucando o meu peito. 
Primeiramente gostaria de parabenizar o nobre vereador Ferrarini pelo excelente 
trabalho realizado como presidente do Conseg. Emocionei-me demais, assim como 
todos os presentes, na sessão ocorrida na data de ontem. As homenagens foram justas e 
dignas. Todos os cidadãos deveriam ter presenciado a sessão, pois, desse modo, todos 
constatariam a verdadeira integração que está havendo entre as autoridades. Parabéns, 
nobre vereador Ferrarini, e que vossa excelência continue atuando nesse setor, assim 
como colaborando para com as autoridades de nossa cidade. O Risola, importante e 
conceituado advogado, falou a respeito da importância da imprensa em nossa cidade. 
Gostaria de fazer uma brincadeira muito sem graça, mas servirá como trocadilho 
direcionado a uma determinada pessoa. São três palavras. Posso falar de cavalo, piano e 
de igreja. Suas iniciais formam CPI. Por que cavalo? Porque cavalo lembra jumento, 
jegue, burro, dentre outros animais. O piano é aquilo onde muitas pessoas, às vezes, 
carregam na vida. Por muitas vezes ninguém sabe quem carregou o piano. A igreja, 
independente dos segmentos de religião, acredito que devemos possuir muita fé em 
Deus para provar que somos honestos e dignos por tudo aquilo que fizemos. Tudo que é 
muito bem feito nunca é citado. Fazemos 100 coisas boas, mas quando erramos apenas 
uma automaticamente somos sacrificados. Ser homem público nos leva a essa situação. 
Gostaria de dizer que a letra 'i' também pode significar a palavra 'ipioca'. Existe uma 
determinada pessoa, integrante de um jornal de nossa cidade, que somente é homem 
atrás de uma garrafa de pinga. Ele citou meu nome no jornal dizendo que tenho medo de 
CPI. Disse ao promotor que meu nome está a disposição durante sete anos. Durante esse 
período não sofri nenhum tipo de processo. Todas as minhas contas foram aprovadas 
por unanimidade. Não cometi nenhum tipo de infração em relação a esta Casa de Leis. 
Minhas contas como deputado também foram aprovadas por unanimidade, assim como 
vereador e presidente desta Casa. Todos estão presentes nesta Casa e podem provar esse 



fato. Então, gostaria de dizer que a imprensa é muito importante. A imprensa significa 
liberdade, saúde e vida, mas não deveria haver pessoas desqualificadas e 
descompensadas nesse meio. Possuo somente esses 10 minutos para responder. Não 
posso citar nomes, caso contrário serei processado. O meu nome pode ser colocado a 
revelia dizendo que a boca pequena falou. É um termo que sempre é usado. Sou um 
grande homem. Como não pode ser levado em conta falarmos de nós mesmos, deixo as 
minhas respostas, através desta tribuna, a todos, pois ninguém está fugindo de nenhuma 
CPI. Como líder do prefeito, gostaria de dizer que estou a disposição de qualquer órgão 
do Ministério Público. Tenho certeza que meu irmão também está a disposição. Muitas 
pessoas não conseguem fazer coisas com dignidade e honestidade. Muitas pessoas 
somente criticam a todo tempo e minuto. Lamento a atitude dessa pessoa que faz parte 
de um determinado jornal de nossa cidade. Como o Risola disse, acredito que nossa 
cidade é muito bem servida com 4 tipos de jornais, mas existe um determinado limite 
para atuar na área de imprensa. Tenho família, filho e irmãs. Infelizmente ou felizmente 
o meu pai não está mais presente entre nós para constatar essa situação. Muitas vezes 
meu pai não entendia o que realmente acontecia e também não sabia o porquê que 
falavam mal de seus filhos. Então, gostaria de deixar uma mensagem para essa pessoa 
que somente é homem atrás de uma garrafa de 'ipioca'. Gostaria que essa pessoa 
provasse alguma coisa, caso contrário seja digno e honesto calando sua boca pequena. O 
dia que ele provar alguma coisa contra a minha pessoa, acredito que automaticamente 
solicitarei demissão de meu cargo como vereador desta Casa. Seria essa a minha 
resposta e gostaria que a população de nossa cidade estivesse ouvindo as minhas 
palavras. Não será nenhum tipo de jornal que manchará meu nome. Possuo nome de 
uma família que está presente nessa cidade há 150 anos. Então, não será nenhuma boca 
pequena, maldita ou torta de tanto beber 'ipioca' que ficará usando meu nome em vão. 
Então, gostaria de dizer que pode ser elaborada qualquer tipo de CPI. Esse caso está 
arquivado e acabado. Essa pessoa usou o meu nome, assim como o nome da nobre 
vereadora. Dentro de uma sala de reunião o assunto somente interessa a mim e a nobre 
vereadora. A vereadora sabe que não sou homem de conchavo. Tenho certeza que ela 
provará que não fiz nenhum tipo de conchavo com ela. Não estou me eximindo de 
qualquer culpa, sendo que não vim a esta tribuna para me defender e me proteger de 
alguma situação. O que falei com a nobre vereadora, acredito que é um assunto meu e 
dela. Ninguém precisa saber disso. Não estou nesta Casa para pedir arrego ou esconder 
atrás de alguém. É somente isso que gostaria de dizer. Os vereadores aprovaram por 
unanimidade por motivos específicos... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos: Vereador, o senhor pode ter certeza absoluta que 
também não sou mulher de conchavo. O senhor sabe muito bem disso. Ninguém sabe o 
que conversamos. Conversar entre pessoas que se querem bem, embora tudo o que 
aconteça, acredito que as mesmas se respeitam. O senhor sabe muito bem que possuo 
muito respeito em relação a sua pessoa. É notório que disse isso a sua pessoa quando 
estávamos conversando. Pessoas que se respeitam não ficam com futricas nas ruas. Não 
sou mulher de futrica. O que conversarmos jamais sairá do referido ambiente onde 
conversamos... Continuando o orador: Agradeço, nobre vereadora, a sua intervenção. 
Acredito que isso prova a imensa mentira colocada no jornal. Não sei quem colocou, 
mas no jornal está constando que a senhora disponibilizou informações que a minha 
pessoa solicitou arrego, dentre outros fatos. Caso a população de Itapira esteja me 
ouvindo, gostaria de dizer que não fiz nenhum tipo de acordo com a nobre vereadora. 
Sempre disse que a nobre vereadora é uma mulher digna. Disse muitas vezes a ela que 



apesar de ser mulher, a mesma conversa com a barba na cara. Lamento e deixo o meu 
protesto em relação a essa situação. Peço para continuarem colocando meu nome no 
jornal, pois essa situação somente me engrandecerá. Meu nome sempre será lembrado. 
Todos que me conhecem sabem de minhas atitudes e virtudes. Não vou citar o nome do 
jornal, pois na empresa trabalham pessoas maravilhosas. São amigos meus. Esse 
determinado indivíduo também foi meu amigo, mas infelizmente cuspiu no prato que 
comeu por tudo o que fiz por ele. Não sei o porquê dessa mágoa ou inveja. Talvez seja 
pelo fato de não conseguir nada de bom na vida. Tudo o que foi colocado no jornal de 
quinta e domingo passado é uma tremenda mentira. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, imprensa, 
público presente, funcionários desta Casa, boa noite. Gostaria de saudar a todos que se 
fazem presentes em nome dos empresários Srs. Paulo Stivalli e José Carlos. O assunto 
que me trás a esta tribuna é relacionado a questão das moradias populares. Atualmente 
há um déficit de 6.100 pessoas inscritas na Secretaria de Habitação de nossa cidade. Por 
esse motivo foi agendada uma reunião com a presença do Secretário de Habitação do 
Estado de São Paulo, Sr. Silvio França Torres, e o Sr. deputado Barros Munhoz. Através 
dessa reunião conseguimos cerca de 400 unidades habitacionais podendo ser 
construídas em duas etapas em nosso município. Essas casas são direcionadas as 
pessoas de baixa renda, pois o custo das prestações é muito baixo. As prestações das 
casas situadas no conjunto habitacional denominado 'Hélio Nicolai' estão acima de R$ 
300,00, lembrando que a renda familiar solicitada é de R$ 1.400,00. Acredito que não é 
uma casa onde qualquer pessoa possa adquirir. É direito de qualquer cidadão possuir 
sua moradia. Como vereadores devemos sempre buscar as necessidades da população 
em seus mais variados setores. Muitas pessoas reclamam alegando que não possuem 
residência própria. Muitas pessoas possuem dificuldades em concretizar seus sonhos 
relacionados a casa própria. O conjunto habitacional situado no Flávio Zachi foi o 
último a ser construído pela CDHU. São casas de ótima qualidade. Atualmente estamos 
esperando a boa vontade do senhor prefeito para que o mesmo disponibilize uma área 
adequada para a construção das moradias. Além do espaço disponibilizado para a 
construção das casas, deve haver uma área direcionada a parte institucional onde serão 
construídas creches, escolas, postos de Saúde, dentre outras situações. O espaço deve 
fornecer uma estrutura adequada que atenda os quesitos exigidos por lei. O Secretário 
de Habitação disse que o próprio governo do Estado pode disponibilizar esse tipo de 
infraestrutura. A população necessita de moradia e emprego. Gostaria de parabenizar os 
empresários Srs. Paulo Stivalli e José Carlos, pois os mesmos estão instalados em nossa 
cidade há dez anos. Muitos empregos são gerados pela empresa Qualitas. É muito bom 
vermos os cidadãos de nossa cidade empregados. Desse modo, acredito que muitas 
pessoas conseguirão atender as necessidades da família. Acredito que a nossa cidade 
possui áreas adequadas onde a construção das moradias possa ser concretizada. Não 
podemos perder essa ótima situação disponibilizada ao nosso município. Muitas pessoas 
sonham com sua casa própria. Gostaria de fazer um apelo ao senhor prefeito municipal 
no sentido de que o mesmo ponha a mão na consciência e desaproprie uma determinada 
área em prol dos menos favorecidos. Desse modo, conseguiremos concretizar o sonho 
de muitas pessoas. Há um índice muito grande. Somente na Vila de Eleutério existem 
cerca de 80 pessoas cadastradas que necessitam de moradia própria. Nessa localidade 
também deve ser desapropriada uma determinada área para a construção de novas casas 
populares. Estamos solicitando ótimas situações junto ao governo do Estado. Sempre 



será plausível o que for bom para a nossa cidade. Devemos fiscalizar os mais variados 
setores de nosso município para que haja melhorias para a nossa cidade. A população 
requer vereadores atuantes que exerçam com dignidade suas referidas funções. Outro 
requerimento de minha autoria faz referência com a questão da Festa de Maio. Gostaria 
de saber de que forma a fiscalização exerceu suas funções e o quanto foi arrecado com a 
realização da festa. É uma grande festa realizada por vários dias. Como vereadores 
devemos fiscalizar o dinheiro público. Por esse motivo que elaboramos os 
requerimentos. Devemos optar pela transparência pública para que todos possam saber 
as verdadeiras e reais situações. Gostaria de enviar um abraço a Sra. Anita Galdi, mais 
conhecida como Doli, pois no dia 27 passado completou 90 anos de idade. É uma 
pessoa muito querida pela sociedade local. Deixo gravado nos anais desta Casa de Leis 
minha homenagem a Sra. Anita Galdi pelo transcurso de seu aniversário. Desejo muito 
saúde e paz. Muito obrigado e boa noite a todos.” 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 17ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 24 de Maio de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 2ª Sessão 
Solene, realizada no dia 26 de Maio de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 3º) 
RELATÓRIO Nº. 004/2011.- Prestação de contas apresentada em Audiência Pública 
no dia 20 de maio de 2011, no Plenário da Câmara Municipal pela Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao 1º Trimestre de 2011. Autoria: Comissão de Finanças e 
Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Relatórios o 
Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 0059/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária 
do município para o exercício de 2012 e dá outras providências. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 
0060/2011.- Em que o Sr. Mauro Antonio Moreno submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Disciplina as atividades de "Cyber Café" ou "Lan 
Houses" no Município de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 
6º) PARECER nº. 92/2011.- 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", após minuciosos e acurados estudos 
sobre o teor da propositura, acordaram pelo ARQUIVAMENTO, eis que existe decisão 
judicial, nos autos do Processo nº 604/2009, cujo objeto são as áreas invadidas pelas 
empresas Renascer Construções Elétricas Ltda. e Aspa Química Industrial Ltda - ME., 



julgando procedente a Ação Judicial de reintegração de posse em favor da 
Municipalidade. Seria no mínimo imoral por parte do Poder Legislativo aprovar a 
cessão das áreas por 30 anos em favor das empresas, depois de um embate judicial. 
Ademais, as empresas invadiram as áreas públicas, cercando de alambrados, sem 
qualquer documento que as autorizassem. Isto é invasão e o Poder Legislativo não pode 
aceitar tal atitude. Nesta conformidade, decidiram pelo ARQUIVAMENTO, nos termos 
do Art. 35 do Regimento Interno da Casa. 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 053/2011.- Autoriza o 
Município a desafetar e ceder em comodato áreas públicas. Autoria: Prefeito Municipal. 
DESPACHO: ARQUIVADO PELAS COMISSÕES COMPETENTES . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 8º) PARECER nº. 93/2011.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 
005/2011. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 
de Lei Complementar nº 005/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera 
o § 7º, do artigo 18 da Lei Complementar nº 4.384, de 18 de dezembro de 2008", são de 
parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 
e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 94/2011.- Ao Projeto de Lei nº 
57/2011. As Comissões de Justiça e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto 
de Lei nº 57/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 2º da 
Lei nº 4.100, de 25 de maio de 2007", são de parecer favorável à matéria, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Acordaram, no entanto por apresentar uma Emenda Modificativa ao Projeto 
de Lei, a fim de corrigir erro formal na alteração proposta, uma vez que o Chefe do 
Poder Executivo altera o Art. 2º da Lei 4.100/2007, com relação ao valor a ser 
repassado anualmente à Banda Musical de Itapira, quando seria correto alterar também 
o inciso I do Art. 3º do mesmo diploma legal. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011. 
Art. 1º - A Ementa do Projeto de Lei nº 57/2011, passa a constar com a seguinte 
redação: "Altera o Artigo 2º e o inciso I do Artigo 3º da Lei nº 4.100, de 25 de maio 
de 2007". Art. 2º - O inciso I do Art. 3º passará a constar com a seguinte redação: Art. 
3º ............. I - repassar à Banda os recursos financeiros, no montante de até R$ 
30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), por ano, a serem liberados em parcelas 
mensais. 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 95/2011.- Ao Projeto de Lei nº 58/2011. 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 58/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a 
abertura de crédito especial no valor de R$ 8.520,00", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o 
parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 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 31 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. 00141/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Voto de pesar pelo falecimento do 
Prefeito de Espírito Santo do Pinhal, Sr. Paulo Klinger Costa.. Autoria. Todos Os 
Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00142/2011.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sr. Aparecido Guedes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00143/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Antônio Moisés Sobrinho. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto 
de Pesar nº. 00144/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Jandira Beltrani 
Ornagui. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00145/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Emílio Donizete Scoton. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00146/2011.- Voto de pesar 
pelo falecimento Sra. Sebastiana Maria de Jesus. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00147/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Ana Lúcia Bentos Taliatelli. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 
18º) Requerimento nº. 00150/2011.- 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 junto da Secretaria Municipal de 
Saúde, sobre o valor pago pelo Governo Federal referente ao projeto das agentes 
comunitárias. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 
00151/2011.- 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 qual o faturamento das empresas constantes no PL 
53/2011, assim como o número de empregos que geram em nossa cidade. Autoria. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00152/2011.- 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, que o Sr. Prefeito informe a esta 
Casa de Leis por qual motivo a lei que determina o recolhimento de lixo (entulho) a 
cada trimestre, de autora desta vereadora, não vem sendo cumprida. Autoria. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00153/2011.- Requer oficiar a Direção da 
empresa de transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando que a mesma 
realize obra para construir cobertura nos pontos de ônibus existentes no bairro Istor 
Luppi. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00154/2011.- 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, informação do Sr. 
Prefeito e Setor de Fiscalização e postura da Prefeitura sobra a distribuição e 
arrecadação de tarifas da Festa do 13 de maio. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) 
Requerimento nº. 00155/2011.- 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, informação do Sr. Prefeito sobre o motivo pelo qual não 
desapropria uma área existente em Eleutério uma vez que há a demanda de famílias para 
a aquisição de casas populares no local. 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento nº. 00156/2011.- Voto de Congratulação com a 
empresa Qualitas, em nome de seus proprietários, Srs. José Carlos Galdeano Fernandes 
e Paulo Stivalli Júnior, assim como com seus diretores, funcionários e colaboradores 
pelos 10 anos de atividades industriais em nosso Município. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) 
Requerimento nº. 00157/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Anita Galdi Faria, 
pelo transcurso de seu nonagésimo aniversário de nascimento celebrado recentemente. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00158/2011.- Voto de Congratulação com o 
motorista da Prefeitura Municipal Sr. Vanderlei Aparecido de Almeida, pelos relevantes 



serviços prestados à comunidade itapirense. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 00159/2011.- 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, informação do Sr. Prefeito sobre a atual situação da quitação de 
dívidas do Hotel Fazenda. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 
00309/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar gestões junto da empresa responsável pelo 
transporte Urbano de Itapira, a Viação Itajaí, para que a mesma implantação linha de 
ônibus objetivando a circulação de veículos nos horários de entrada e saída da Etec no 
período noturno. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 
00310/2011.- Sugere construção de rotatória com um canteiro, no cruzamento das Ruas 
24 de e Padre Ferraz. Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00311/2011.- Sugere 
execução de operação tapa-buracos na rua Francisco Cintra Machado. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) Indicação nº. 00312/2011.- Sugere execução de limpeza e 
recolhimento de entulho e lixo na confluência entre as ruas Maria Augusta Leme 
Brandão e Cônego Henrique de Moraes Matos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 
Indicação nº. 00313/2011.- Sugere implantação do projeto biblioteca móvel em Itapira. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00314/2011.- Sugere ao Sr. 
prefeito que os carnês de IPTU e contas de água sejam impressos também em braile. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00315/2011.- Sugere a 
implantação de 'Eco-pontos' nos bairros da cidade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00316/2011.- Sugere denominar via ou 
logradouro público de nossa cidade de Anna Soriano Anella. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) 
Indicação nº. 00317/2011.- Sugere execução de ações a fim de combater mosquitos em 
toda a cidade. 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 31 
de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 



00318/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas 
necessárias visando instalação de postes de iluminação no final da rua Izaura da Silva 
Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00319/2011.- Sugere 
denominar via ou logradouro público de nossa cidade de José Maria Candreva. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 00320/2011.- Sugere realizar mutirão de limpeza 
no Cemitério da Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 
de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 
00321/2011.- Sugere realizar mutirão de limpeza e melhorias no Cemitério da Paz. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 00322/2011.- Sugere execução 
de limpeza em terreno na rua Pedro Álvares Cabral, em frente ao imóvel nº 259. 
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 31 de Maio de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00323/2011.- 
Sugere execução de limpeza em terreno na rua Geny David Zonini. 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 31 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: 43º) Ofício SNJ n. 507/2011. Ref. 
Requerimento n. 141/2011.- Conforme cediço, o vereador Carlos Alberto Sartori, 
requereu informações sobre o fato de que os moradores de Eleutério receberem o sinal 
da Rede Globo, retransmitido do Rio de Janeiro e não da afiliada EPTV. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 44º) Ofício nº 198/2011. Referente ao Requerimento 
132/2011.- de autoria do vereador Luis Henrique Ferrarini, que solicita informações 
pelo motivos, os quais os funcionários da empresa Sanepav não utilizam os 
Equipamentos de Proteção Individual nos trabalhos realizados nas ruas desde 
município. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Ministério da Saúde Nº 
Ref. 000065/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$ 100.000,00. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Ministério da Educação. Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM025647; 
030798/2011: Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 99.380,45. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 47º) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome: Comunicado sobre a transferência de recursos destinados à manutenção dos 



Serviços de Ação Continuada no valor de R$ 18.073,55. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 48º) Câmara dos Deputados: Recursos do Orçamento da União 
Empenhados ao Município de Itapira, de janeiro à abril de 2011, no valor de R$ 
619.999,39. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Câmara dos Deputados: 
Recursos do Orçamento da União Pagos ao Município de Itapira, de janeiro a abril de 
2011, no valor de R$ 10.995.311,65. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) 
Ofício nº 183/2011. Referente às Indicações nºs 244, 250, de autoria dos vereadores 
Carlos Alberto Sartori e Indicações nºs 259 e 267/11 de autoria do vereador Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de 
Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) Viação Itajaí: 
Respostas em atenção ao ofício 213/2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 52º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: Manifestação de 
agradecimento aos nobres vereadores da Câmara Municipal de Itapira responsáveis em 
parabenizar a entidade através de um voto de congratulação. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 53º) Câmara Municipal de Bebedouro: Fiel cópia da Moção nº 
36/2011, de autoria do Vereador Rodrigo da Silva, aprovada em Sessão Ordinária 
realizada no dia 23 de maio do corrente ano. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 54º) Igreja Evangélica Assembléia de Deus: Convite para a realização das 
comemorações dos 100 anos da Igreja Assembléia de Deus. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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 primeira 
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/2011.- Altera o § 7º, do artigo 18 da 
Lei Complementar nº 4.384, de 18 de dezembro de 2008. Autoria: Prefeito Municipal. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE 
DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0057/2011.- Altera o artigo 2º da Lei nº 4.100, de 25 de maio de 2007. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 057/2011. Aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO 57/2011 E 
EMENDA 01/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0058/2011.- Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 8.520,00. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 058/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel 



de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 147/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 00155/2011.- 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, informação do Sr. 
Prefeito sobre o motivo pelo qual não desapropria uma área existente em Eleutério uma 
vez que há a demanda de famílias para a aquisição de casas populares no local. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 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. 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 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00308/2011.- Sugere implantação de 
uma Ouvidoria Ambiental em nosso município. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 308/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a 
Indicação nº 00315/2011.- Sugere a implantação de 'Eco-pontos' nos bairros da cidade. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em 
única discussão a Indicação nº 00317/2011.- Sugere execução de ações a fim de 
combater mosquitos em toda a cidade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FI LHO.  
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 00320/2011.- Sugere 
realizar mutirão de limpeza no Cemitério da Saudade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICO LAI.  SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00321/2011.- Sugere 
realizar mutirão de limpeza e melhorias no Cemitério da Paz. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 
00322/2011.- Sugere execução de limpeza em terreno na rua Pedro Álvares Cabral, em 
frente ao imóvel nº 259. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO.  SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 31 de Maio de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00323/2011.- Sugere execução de 
limpeza em terreno na rua Geny David Zonini. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 31 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. 
 
 
 
 


