
ATA DA 19ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 de junho 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, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  Ausente o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO . O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum 
Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o 
encerrado e passa ao EXPEDIENTE . Em tempo, para efeito de retificação do Ofício de 
Renúncia do ex-vereador Sr. Paulo Roberto Andrade, constante da 5ª Sessão Ordinária, 
realizada em 1º de Março de 2011, e lavrada no verso da folha nº 029, do livro nº 103, 
colocamos o que segue: 1º) Ofício-Renúncia de Mandato: “Exmo. Sr. Presidente: Venho 
por meio deste, informar e expor a esta egrégia Casa de Leis, meus motivos e desligamento do 
cargo de legislador, qual honrosamente e com muito orgulho ocupei até este momento. Assim, 
valho-me deste para apresentar de forma oficial, na data de hoje, à soberana Câmara 
Municipal de Itapira e ao grupo de parlamentares que compõe este Poder Legislativo, a 
renúncia do meu mandato de vereador, sendo esta decisão cabível apenas a mim, sabendo que 
tal ação independe de aprovação do plenário. Informo ainda que o faço por motivos de caráter 
pessoal quais estão justificados abaixo. Antes, se faz necessário agradecer a todos os 
funcionários desta Casa pelo auxílio que me prestaram durante esses 26 meses em que ocupei 
uma cadeira neste colegiado. Agradeço ao tempo que eles dedicaram a mim como Presidente 
durante o biênio 2009/2010, período qual pude perceber tamanha dedicação que 
incansavelmente esses servidores tem pelo trabalho do Legislativo Itapirense, fato que pude 
presenciar de perto. Agradeço também aos meus colegas parlamentares, nobres edis, com 
quais pude participar dos trabalhos deste colegiado, cujo objetivo foi privilegiar a nossa 
cidade, resultando em benefício ao povo de Itapira. Tenho a certeza que deixo um legado de 
benfeitorias para esta Casa, ações que durante minha gestão ficaram para a história do 
Legislativo, tendo por objetivo simplesmente exaltá-lo e edificá-lo para melhor atender nossa 
população, assim como os representantes que a mesma escolhe para compor este importante 
poder, o contrapeso e bom senso dos três pilares da democracia. Porém, me sentindo na 
obrigação para com minha consciência, e por motivos que englobam minha vida nas áreas de 
saúde, profissional, e, acima de tudo caráter pessoal, por não me identificar e nem ser 
conivente com a atual situação política qual vive o município, já que seus agentes públicos 
acabam por implantá-la, e, desta maneira estando eu inerte às possibilidades de reais 
mudanças nos próximos dois anos, pois prezo pela união e não pelo desafeto com interesses 
que privam individualidade e não o bem coletivo, fui forçado, pelos meus próprios 
sentimentos e consciência a não continuar com este mandato. Sei, antes de tudo, que posso 
fazer o bem para nosso povo. Se não como vereador, de outras maneiras como já vinha 
fazendo, e certamente continuarei. Buscarei a realização dos meus sonhos para Itapira de 
outra forma. Deixo o meu mandato como um parlamentar, mas de maneira nenhuma deixarei 
o povo de Itapira. Sendo esses os motivos, e essas as explicações, despeço dos meus colegas 
parlamentares, funcionários desta Casa, e do Exmo. Sr, Presidente, afirmando que foi uma 
honra servir ao povo de nossa cidade como um vereador e presidente desta Câmara 
Municipal. Mas, como disse o ex-presidente do Brasil, Jânio Quadros, em sua própria carta de 
renúncia “Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria”. Com este 



sentimento, apresento meu ofício-renúncia, e aproveito o momento para reiterar meus votos 
de estima e distinta consideração, desejando a melhor sorte a todo vocês. Atenciosamente, 
Paulo Roberto Andrade, Vereador” DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Presente o 
suplente imediato do PSDB, Sr. Rodnei Semolini, o mesmo presta juramento de acordo com 
os ditames regimentais e o Sr. Presidente declara-o empossado para a vaga verificada. Instante 
em que o vereador Sr. Rodnei Semolini toma assento no plenário e agradece aos colegas pela 
recepção cordial. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 31 de Maio de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita 
do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) 
Projeto de Lei nº. 0061/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Altera o nome do CONDEMA - Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - criado pela Lei nº 4.491/09. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 0062/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a executar obra de construção de caixa de contenção na Casa da Criança 
Celencina Caldas Sarkis. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0063/2011.- Em que o Sr. Cleber Borges submete à 
apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui o Programa de Adoção de 
Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes – ADOTE UMA PRAÇA no Município de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de 
Lei nº. 0064/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Revaloriza o padrão de vencimento dos cargos que especifica. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 96/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 48/2011. 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 48/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, bem como à 
Emenda Aditiva nº 01/2011, de autoria dos Vereadores Antonio Orcini e Luis Henrique 
Ferrarini, que "Excepciona desdobros em condições e prazos que menciona", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 
8º) PARECER nº. 97/2011.- Ao Projeto de Lei nº 60/2011. 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 60/2011, que 
"Disciplina as atividades de "Cyber Café" ou "Lan Houses" no Município de Itapira são de 
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que 
lhe inquine a tramitação. Acordaram no entanto, por apresentar uma Emenda Supressiva e 
Modificativa, com objetivo de corrigir falhas de ordem formal na matéria apresentada. 



EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Suprime-se o Parágrafo 
único do Art. 4º - Art. 2º - Altera a redação do "caput" e do Parágrafo único do Art. 5º, que 
passará a constar nos seguintes termos: Art. 5º - As empresas não podem, sob nenhuma 
hipótese, utilizar jogos de azar. Parágrafo Único - Campeonatos serão permitidos desde 
que as premiações em produtos, sejam distribuídas no critério de classificação dos 
clientes e não de sorteio. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. 
É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho 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. 
9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00149/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Luis 
Carlos Coelho Couto. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00150/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Palmyra Ferreira da Silva Francisco. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00151/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Sebastião de Lima. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00152/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Francisco Galdi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho 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. 13º) 
Requerimento nº. 00160/2011.- 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, em conjunto com o Sr. Secretário Municipal da 
Fazenda, sobre o valor que o Executivo destinou no 1º quadrimestre à folha de pagamento, 
assim como o percentual que tal montante representa frente ao que dispõe a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento nº. 
00161/2011.- 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, em conjunto com o Sr. Secretário Municipal da Fazenda, sobre o 
valor que o Executivo destinou no 1º quadrimestre ao setor de Saúde, assim como o 
percentual que tal montante representa frente ao orçamento do município. Autoria. Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 15º) Requerimento nº. 00162/2011.- 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, em conjunto com o Sr. Secretário 
Municipal da Fazenda, sobre o valor que o Executivo destinou no 1º quadrimestre ao setor de 



Educação, assim como o percentual que tal montante representa frente ao orçamento do 
município. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00163/2011.- 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, em 
conjunto com o Sr. Secretário Municipal da Fazenda, sobre qual o montante das 
disponibilidades em caixa em 31/12/2010. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 
00164/2011.- 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, em conjunto com o Sr. Secretário Municipal da Fazenda, se houve 
despesas empenhadas e não liquidadas em 31/12/2010. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) 
Requerimento nº. 00165/2011.- 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, em conjunto com o Sr. Secretário Municipal da 
Fazenda, se houve cancelamento de empenhos, e em caso positivo, qual o valor dos mesmos. 
Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00166/2011.- Voto de 
Congratulação com os organizadores da 8ª Tratorata de Itapira. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 
Requerimento nº. 00167/2011.- Voto de Congratulação com os integrantes do Lar São José 
pela brilhante realização de sua Festa Junina 2011. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00168/2011.- Voto de Congratulação com todos os motoristas, de todos os setores da 
Prefeitura Municipal, pelos relevantes e importantíssimos serviços prestados à comunidade 
itapirense. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00169/2011.- Voto de 
Congratulação com Rotaract Club de Itapira pela brilhante realização da 14ª edição do Quest. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Requerimento nº. 00170/2011.- Voto de Congratulação com a presidente da 
APAE de Itapira, Maria Ângela Nogueira Brait Silva, pelo novo desafio a frente da entidade e 
brilhante trabalho desenvolvido. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00171/2011.- Oficiar à Telefônica, solicitando alteração de ponto do telefone público 
instalado na rua Adão Alves, em frente ao imóvel nº 33, no Jardim Paraíso. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
24º) Indicação nº. 00324/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 



rua Anthero Mixtro, na altura do nº 120. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. A seguir, justifica 
o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Gostaria de ressaltar que a referida 
indicação foi elaborada embasada na solicitação de um determinado cidadão de nossa cidade. 
A solicitação chegou a minhas mãos através do site desta Casa de Leis. Então, acredito que o 
site desta Casa vem cumprindo seu papel de colaborar com a nossa sociedade. É muito 
importante os vereadores consultarem seus emails no site desta Casa de Leis. Desse modo, 
acredito que muitos problemas seriam sanados através da elaboração de matérias que atendam 
as necessidades dos cidadãos. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00325/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
estudo para instalação de obstáculos na estrada vicinal que liga Itapira a Mogi Mirim. 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 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00326/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar a pintura de duas faixas de pedestre na ponte que liga os bairros José Secchi e 
Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00327/2011.- Sugere a troca de tampa 
de bueiro na Rua Abel Job, em frente ao número 120. 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 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
29º) Indicação nº. 00328/2011.- Sugere reforma no piso do canteiro utilizado como ponto de 
ônibus na rua Comendador João Cintra. 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 
07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 
00329/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Renato 
Stringuetti. 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 07 de Junho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00330/2011.- Sugere 
limpeza e recuperação do piso da Praça Bernardino de Campos com as pedras já existentes no 
local (pedras portuguesas). 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 07 de 
Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 
00331/2011.- Sugere execução de limpeza e instalação de pontos de iluminação no Viaduto 
da FEPASA. 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 07 de Junho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00332/2011.- Sugere 
execução de obra de revitalização e reurbanização na Praça João Batista Baiochi. 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 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00333/2011.- Sugere execução de obra de 



reparos no calçadão da Rua José Bonifácio. 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 07 de Junho 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: 35º) 
Ofício SNJ n. 535/2011. Ref. Requerimento n. 135/2011.- Conforme cediço, o vereador 
Luis Henrique Ferrarini, requereu relatório contendo a lista total de alunos em espera por vaga 
nas creches municipais. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Ofício SNJ n. 
554/2011. Ref. Requerimento n. 135/2011.- Conforme cediço, o vereador Luis Henrique 
Ferrarini, requereu informações sobre a atual situação da quadra Orlanda Zanovelo Silva. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Ofício SG-DAO n. 194/2011. Ref. Indicações 
277, 285, 289, 295 e 298/11. - Respostas relacionadas às respectivas indicações de nºs 277, 
285, 289, 295 e 298/2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Ofício SG-DAO n. 
198/2011. Ref. Indicações 297/11. - Resposta relacionada à indicação de nº 297/2011. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Ministério da Saúde Nº Ref. 012876; 002386; 
005401; 000334/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$ 631.274,47. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM036266/2011: Repasse de recursos 
financeiros no valor de R$ 156.940,87. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) 
Caixa Econômica Federal: Ofícios 568; 569/2011: Notificação de repasse de recursos 
financeiros, sob bloqueio, nos valores de R$ 70.000,00 e R$ 16.066,34, destinados ao 
Município de Itapira, para a "Reforma e Ampliação de Instalações Esportivas no Centro de 
Lazer Hideraldo Luiz Belini" e "Construção de Concha Acústica", respectivamente. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Profº. José de Oliveira Barreto Sobrinho: 
Manifestação de gratidão externada a todos os vereadores pela homenagem prestada. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Itajaí:  Resposta ao Ofício especial de 24 de 
Maio de 2011, de autoria do edil Décio da Rocha Carvalho. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 44º) Telefônica: Respostas em atenção ao ofício 211/2011, de autoria do nobre 
vereador Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 07 de Junho 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. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos requer e a 
Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada para a próxima sessão. 
DESPACHO: ADIADA PARA A PRÓXIMA SESSÃO SS. "Vereador Antonio Caio", aos 



07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) 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. A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres 
colegas, público presente, imprensa, boa noite. Particularmente, acredito que é muito estranho 
esse tipo de requerimento partir através do nobre vereador Carlos Alberto Sartori porque há 
poucos dias constatamos na mídia, inclusive não havia nenhum documento oficial, a situação 
sobre a concessão de 400 casas populares disponibilizadas pela CDHU. Até, então, havia o 
pedido, mas não havia a destinação de locais adequados. Através de um contato entre o 
prefeito e o ex-deputado e atual secretário, Sr. Silvio Torres, sugeriu-se que as casas populares 
fossem construídas nos bairros de Barão e Eleutério, lembrando que o restante das casas 
seriam construídas na zona urbana de nossa cidade. Não sou contra essa situação. É muito 
pelo contrário. Inclusive foi uma proposta de campanha de alguns vereadores integrantes de 
nossa base. O vereador está solicitando as casas populares, mas não está citando a localidade 
em que as mesmas devem ser construídas. Não votarei essa matéria porque sou presidente 
desta Casa, caso contrário votaria favorável, mas gostaria de dizer a vossa excelência que, de 
certa forma, essa situação acaba expondo os demais vereadores. Seria como os demais 
vereadores desta Casa, assim como o prefeito municipal, não contemplassem essa situação. 
Então, acredito que devemos disponibilizar o verdadeiro valor. Vossa excelência solicitou, 
juntamente com o deputado, a construção das 400 casas, aceitou e sugeriu a construção no 
bairro de Eleutério. Como já foi sugerido, sendo que saiu uma matéria nos jornais, vossa 
excelência vem questionar o porquê que o prefeito não desapropria uma determinada área de 
nossa cidade. Em minha opinião, acredito que ficaria um contrassenso entre os vereadores 
desta Casa. Constatei a matéria do prefeito e do deputado, onde o deputado diz em que pese 
não haver nada oficial, o que estaria na imprensa é verdadeiro relacionado a questão das 
casas. Não podemos acatar como base essa situação, pois muitas coisas são publicadas na 
imprensa. O deputado disse que o que está na imprensa é verdadeiro. Então, devemos tomar 
esse cuidado, lembrando que não gostaria de entrar nesse ramo de discussão. Fica chato para 
os vereadores votar uma situação que está decidida através de ofícios por parte do Executivo. 
Em minha opinião, passa a impressão de os vereadores serem otários. Acredito que não somos 
otários. Todos os vereadores votariam favoráveis aos bairros de Barão e Eleutério. Foi 
elaborado um novo requerimento, por parte do prefeito, solicitando a disponibilização de 70 
lotes, de imediato, nas imediações do bairro de Barão. É somente construir as casas na 
localidade. Esse tipo de requerimento é inadequado. No passado não havia nenhum tipo de 
planejamento no orçamento em relação a construção de 400 casas populares. Essa situação foi 
revista por esta Casa de Leis, inclusive pelo nobre vereador. Existia uma proposta de 
campanha no passado, sendo que atualmente está sendo feita. Não estou nesta Casa para 
discutir se o prefeito está correto ou não, mas gostaria de dizer ao nobre vereador que 
situações como essa coloca os demais vereadores em situação complicada. Logicamente que 
ninguém é contra, mas acredito que essa situação está decidida. Solicitei para que a referida 
matéria fosse encaminhada à Ordem do Dia para dizer que todos os vereadores são favoráveis 
a construção das casas populares nos bairros de Barão e Eleutério. A questão de 
desapropriação é um processo lento e legal, pois primeiramente necessita-se de dinheiro, 
lembrando que antes do dinheiro necessita-se de uma determinada área na localidade de 
Eleutério. Até o presente momento o nobre vereador não identificou nenhuma área e somente 



questiona o porquê que o prefeito não desapropria alguma localidade. O requerimento deveria 
conter o porquê que o prefeito não desapropria determinada área apontada pelo nobre 
vereador. Futuramente, caso necessitarmos, conseguiremos avaliar se a desapropriação foi 
efetuada pelo valor que o proprietário requereu. Desse modo, o processo de fiscalização do 
nobre vereador estará completo. Parabenizo vossa excelência pelas casas e não parabenizo 
pela situação que o nobre vereador colocou ou tentou colocar os demais vereadores. Gostaria 
de ressaltar que somos favoráveis a construção das casas populares. Outro assunto que 
gostaria de dizer seria na questão de o proprietário disponibilizar somente um pedaço de uma 
determinada área. Será que o proprietário disponibilizaria somente um pedaço da área? Não 
adianta somente construirmos as casas, pois a questão de infraestrutura deve ser levada em 
conta. Vários fatores devem ser levados em conta para a construção de casas populares. 
Muitas vezes o nobre vereador elabora matérias repudiando o inadequado atendimento dos 
Postos de Saúde. Acredito que deve haver coerência. Gostaria de cobrar essa situação 
juntamente com os demais colegas, caso contrário futuramente estaremos nesta Casa 
disponibilizando explicações relacionadas sobre os erros ocorridos. Será muito fácil jogar a 
responsabilidade nas costas da Prefeitura. Não podemos ser inconseqüentes e irresponsáveis 
de simplesmente transferir responsabilidades. Então, primeiramente devemos averiguar a 
situação. Peço ao nobre vereador Carlinhos, representante mor dos bairros de Barão e 
Eleutério, para que se desloque a essas localidades e constate a situação dos Postos de Saúde. 
Desse modo, saberemos se os mesmos necessitam de ampliação, pessoal, dentre outros 
fatores. As escolas municipais também devem ser levadas em conta. Vossa excelência possui 
o meu apoio para toda e qualquer atividade desse porte, mas não gostaria de discutir uma 
situação que está decidida. Acredito que não ficará bem para os demais vereadores caso 
homologarmos uma situação que está decidida. Passará a impressão que estamos correndo 
atrás, sendo que na realidade deveríamos estar à frente. Esta Casa deve estar sempre à frente 
para cobrarmos os fatores. Então, somente gostaria de fazer essa observação. Caso esteja 
errado, gostaria de solicitar ao nobre vereador para que venha a tribuna desta Casa para 
explicar a real situação. Dizer que a matéria no jornal está correta é muito perigoso. Não 
concordo com muitas coisas que saem nos jornais relacionadas a minha pessoa. Por esse 
motivo que devemos tomar muito cuidado em relação a essa questão. Nem tudo o que é 
publicado no jornal devemos afirmar que está correto. Muitas vezes os responsáveis não têm 
coragem de publicar o nosso nome nos jornais devido aos processos. Toda ação gera uma 
reação. Seria isso que gostaria de dizer. Gostaria de deixar registrado que sou favorável, como 
todos os senhores vereadores, a construção de casas populares no bairro de Barão, Eleutério e 
na zona urbana de nossa cidade, logicamente sustentado por fatores adequados. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 
internautas. A questão da elaboração desse requerimento é devido a minha estadia no bairro 
de Eleutério há cerca de 11 meses. É a solicitação do povo. Muitas pessoas se deslocaram 
para o bairro de Eleutério devido ao emprego disponibilizado por algumas empresas 
instaladas naquela localidade. Poucas casas podem ser alugadas. Muitas famílias estão 
cadastradas na Secretaria de Habitação de nosso município, sendo que atualmente desejam 
permanecer e residir no bairro de Eleutério. Então, o requerimento foi elaborado embasado 
nessa questão. Quanto ao terreno situado no bairro de Eleutério, gostaria de dizer que não sei 
especificar a metragem do mesmo, mas me encarregarei de levantar os dados necessários 
junto aos proprietários. É uma área pertencente a família Tosini que faz frente às Ruas Nove 
de Julho e Cesário Dezoti. Quanto as necessidades de escolas, Postos de Saúde, gostaria de 
dizer que quando estive presente na audiência da Secretaria de Habitação, o Sr. Silvio Torres 



disse que o programa de habitação do governo atual disponibiliza a infraestrutura adequada 
para a construção de casas populares. Anteriormente eram construídas as casas populares e 
somente era constatado a necessidade de creches, Postos de Saúde, dentre outros fatores. A 
infraestrutura é disponibilizada pelo governo caso o local não disponibilize área que seja 
compatível as necessidades dos cidadãos. Foi isso que o secretário disse em sua entrevista. É 
um programa do governo do Estado de São Paulo... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Como no caso já existe, também comportaria a 
ampliação? Isso é um compromisso do Secretário Sr. Silvio Torres? O projeto contemplará os 
Postos de Saúde?... Continuando o orador: Ele disse que será atendida as necessidades dos 
moradores da referida localidade. É plausível o número de pessoas que necessitam de 
moradia. O bairro está progredindo, lembrando que a empresa instalada na localidade oferece 
grande número de empregos... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Com o compromisso do Sr. Silvio Torres e do deputado Barros Munhoz, 
acredito que devemos ficar tranqüilos... Continuando o orador: Devemos lutar pela 
concretização dos fatos. O Secretário me disse que atenderá as necessidades da população. 
Por esse motivo estou nesta Casa, ou seja, para cobrá-lo futuramente caso seja necessário. 
Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, imprensa. Acredito que esse assunto somente veio a calhar com um assunto que 
venho querendo dizer há muito tempo. O presidente desta Casa está de parabéns quando 
afirma que o processo para a construção de moradias é muito burocrático. Os bairros do Istor 
Luppi, assim como o José Tonolli possuem cerca de 4 mil terrenos, sendo que foram 
construídos há 28 anos, mas somente na atual administração foram construídas algumas 
creches, Postos de Saúde, dentre outros fatores. Somente gostaria de disponibilizar um 
exemplo, pois para bom entendedor meia palavra basta. Gostaria de falar sobre o perigo de 
um determinado vereador sair em alguma foto com pessoas onde muitas vezes não cumprem 
o que dizem. Aconteceu conosco há pouco tempo na festa de São José realizada no bairro de 
Barão. Fomos inaugurar a escola para a Dona Mariana e para a nossa surpresa, após cinco 
minutos da inauguração, algumas mulheres estavam tirando foto com deputado e com o 
vereador Carlinhos Sartori. Estavam afirmando que o mérito era dos dois. Então, olhem bem 
para vocês saberem o que está acontecendo. Caso esteja errado, gostaria que solicitar para que 
alguém me corrigisse na próxima sessão. O município de Itu possui 350 anos existência. É um 
dos mais antigos municípios de nossa região. Nossa cidade possui 189 anos. O município de 
Itu possui, mais ou menos, o mesmo número de habitantes de nossa cidade. Itu possui 27 mil 
eleitores, sendo que a nossa cidade possui aproximadamente 55 mil eleitores. A nossa cidade 
possui loteamentos, como o bairro do Della Rocha, que foram feitos no passado, sendo que 
muitas pessoas ainda não possuem escritura de suas residências até o presente momento. 
Essas pessoas estão pagando há quase 30 anos. De 35 loteamentos de nossa cidade, cerca de 
32 ainda não possuem escritura para vender. O que estou chamando a atenção de todos é 
relacionado ao fato que está acontecendo em nossa cidade, sendo que ninguém nunca 
percebeu. Era muito fácil o ex-prefeito e atual deputado criar loteamentos dizendo que os 
trabalhadores da Usina necessitavam de moradias. Atualmente o povo está comendo as 
mínguas em relação a esse fato, pois ninguém possui a escritura do imóvel para transferi-lo ou 
vendê-lo. Muitas pessoas perderam no caminho a condição de pagar. Vários planos foram 
alterados. Então, acredito que o presidente desta Casa explicou muito bem a situação. O 
prefeito não acataria a construção de moradias em nossa cidade? Tenho certeza que o atual 
prefeito desta cidade acataria a construção de muitas moradias em nossa cidade... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Fico feliz quando a nobre 



vereadora Sônia sorri. Qual vereador votou contra a construção de casas populares em nossa 
cidade? Nenhum vereador. Sempre votamos favoráveis a situações desse tipo. Atualmente 
estamos colhendo os frutos dessa situação, pois muitas pessoas nos cobram a escritura do 
imóvel, sendo que não possuímos. Por esse motivo que muitas situações expõem os 
vereadores desta Casa. No primeiro dia como presidente desta Casa lembro-me que disse que 
tentarei, de todas as formas possíveis, de alertar os colegas em relação a esse assunto. Desse 
modo, acredito que esta Casa sempre olhará a todos com dignidade. Como vereadores sempre 
optamos em votar favorável para o bem dos cidadãos de nossa cidade, mas gostaria de 
ressaltar que também erramos. Quando tivermos a oportunidade de corrigirmos os problemas, 
acredito que devemos corrigir. Sempre devemos enaltecer os nobres vereadores. Devemos nos 
unir independentemente das diferenças políticas, pois somos somente um corpo nesta Casa de 
Leis. Muito obrigado... Continuando o orador: Como foi citado que essa situação está na 
imprensa, gostaria de dizer que devemos verificar o peso das coisas. Devemos enxergar as 
verdades e as mentiras. Já tive problemas com a imprensa, lembrando que falei sobre esse 
assunto na sessão passada. É uma minoria, pois a imprensa possui um grande valor. Sempre 
digo isso nesta Casa. A população de Itapira, assim como a população de nosso país, deve se 
preparar porque no próximo ano haverá eleição. Itapira é atípica. Muitas pessoas não 
acreditam nessa situação. O rato que pegou o queijo não quer largá-lo de jeito nenhum, 
lembrando que o mesmo voltará para pegar outro queijo novamente. Estão dizendo que cerca 
de 400 casas estão sendo disponibilizadas. Tenho certeza que nos próximos 30 dias alegarão 
que cerca de 1000 casas também estarão sendo disponibilizadas, sendo que nada será 
concretizado. O prefeito disse que aceita de imediato, lembrando que a infraestrutura também 
será acatada. Não adianta vir a esta tribuna e dizer que o prefeito não quer a construção de 400 
casas populares. Olhem o que aconteceu com a Avenida Mário Covas. Há 7 anos a avenida 
não possuía luz e asfalto. Na época muitas pessoas condenavam o prefeito dizendo que era 
obrigação da administração. Não era obrigação do prefeito e sim da pessoa que fez antes. 
Primeiramente o responsável pela obra deveria ter construído a estrada e logo em seguida as 
casas. Será que a pessoa imaginou que os moradores da localidade chegariam a suas 
residências de helicóptero? A população de nossa cidade esquece esses fatos. Quando foi 
inaugurado o bairro do Istor Luppi somente havia uma via de acesso ao referido bairro. O 
ex-vereador Dirceu de Oliveira dizia que era uma vergonha a localidade ficar sem iluminação. 
Quando mudou a administração ele dizia que o bairro não tinha luz, asfalto, esgoto, escola, 
dentre outras situações. É muito fácil fazer as coisas e logo em seguida jogar nas costas de 
outro para resolver. Seria a mesma coisa de o prefeito Toninho Bellini inventar que construirá 
cerca de 1000 casas populares e disponibilizar uma infraestrutura adequada. Então, acredito 
que a população de Itapira deve se preparar para as futuras eleições. Como o deputado disse 
que tudo o que está nos jornais é verdade, acredito que as denúncias contra ele também devem 
ser. São denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público. Alguém virá a esta tribuna para 
tocar nesse assunto. Muitas situações se passam por mentira. Não adianta vir com conversa 
fiada e colocar todos em saia justa. Não estamos nesta Casa para ficarmos com cara de otário. 
Ele deve provar que realmente será disponibilizada uma infraestrutura adequada. Espero que o 
povo não se iluda com mentiras. Boa noite e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor presidente, 
senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa 
noite. Olhem a situação triste que chega uma cidade. É o falastrão de um lado e o inoperante 
do outro. Um é falastrão, ou seja, fala e não faz. O outro tem condições de fazer, mas não faz. 
Olhem o ponto que nossa querida Itapira chegou. É o fim dos tempos. Primeiramente gostaria 
de esclarecer ao nobre vereador Carlos Sartori que não é somente agora que um determinado 



loteamento deve conter áreas específicas direcionadas para a construção de escolas e Postos 
de Saúde. A lei da CDHU é muito clara quando diz que o loteamento deve possuir área de 
lazer, escolas, creches, UBS, dentre outras situações. Graças a Deus estamos evoluindo. O 
povo brasileiro está evoluindo. Atualmente possuímos melhores meios de fiscalizar a 
administração pública. As pessoas estão mais conscientes, sendo que o Ministério Público 
está mais rigoroso. A própria legislação dificulta o administrador público lesar o patrimônio 
de seu município. Todos sabem que as primeiras casas populares construídas em nossa cidade 
possuíram moeda de troca, ou seja, muitas pessoas não necessitavam. Muitas pessoas 
receberam casas populares sem necessidade. Todos sabem dessa situação. Acredito que não 
estou dizendo nada de extraordinário. Muitas pessoas não conseguiram arcar com suas 
responsabilidades de efetuar o pagamento de seus planos. É verdade absoluta. Atualmente o 
povo não possui escritura de seus imóveis. Somente está sendo construída a creche situada no 
bairro do Jardim Raquel, Mino, porque a verba é advinda do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Não perdemos essa situação porque fomos parceiros, Mino. Foi o que falei, ou seja, me 
arrependo de ter subido no palanque ao lado de seu irmão. Jamais negarei essa situação. Não 
pense que foi pelos olhos azuis de seu irmão, Mino, que o governo federal disponibilizou 
verba. O Partido dos Trabalhadores (PT) teve toda a condescendência do mundo em esperar o 
setor de Obras, da Prefeitura Municipal, em elaborar os projetos corretamente. Fui testemunha 
dessa situação. Muitas vezes liguei para constatar o andamento da situação, sendo que o 
cidadão responsável estava empacado com a elaboração do projeto. O governo Toninho 
Bellini somente conseguiu o que conseguiu pelo fato de o governo federal ter disponibilizado 
verba de meu partido. O vice-prefeito é integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). Para 
finalizar o governo federal teve muita condescendência com o atual prefeito em aguardar até o 
último minuto para que os projetos fossem apresentados e, desse modo, viabilizadas essas 
obras. Então, vamos combinar o seguinte, nobre vereador Carlinhos. Diga ao deputado para 
ele largar a mão de ser falastrão. Ele deve falar e cumprir. Mino, diga ao seu irmão para não 
ficar somente dizendo que o outro é falastrão e mande-o a começar a fazer. Se cada um fizer 
sua parte, acredito que isso será uma das sete maravilhas do mundo. Temos tudo para que a 
nossa cidade seja, mas para isso cada um deve trazer para si a sua responsabilidade. Não 
adianta um falar do outro, pois no fim quem perde somos nós... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Vossa excelência frisou muito bem, pois somente 
agora está sendo construída a UBS. A pavimentação de três estradas no Istor Luppi saiu há 
menos de um mês. Quando alguém falar, acredito que deve fazer. Existe um compromisso por 
parte do nobre vereador Carlos Sartori, pois além das casas devem ser disponibilizadas 
creches, escolas, UBS, dentre outros fatores. Muito obrigado excelência... Continuando a 
oradora: Muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa, 
boa noite. Ouvi atentamente os vereadores que me antecederam. É como o presidente desta 
Casa disse, ou seja, passa-se a impressão que somos contra a construção de casas populares. 
Gostaria de lembrar a todos que estou na política desde 1982, sendo que sempre lutei para a 
construção de casas de populares... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Gostaria de ressaltar que todos os vereadores são favoráveis a essa situação. 
A matéria está passando a impressão que somos contra a construção de casas populares... 
Continuando o orador: Meu pai me dizia um ditado: 'Às vezes devemos comer um saco de 
60 quilos de sal juntamente com uma determinada pessoa para que, desse modo, possamos 
conhecê-la profundamente.' Em relação a pessoa do Carlinhos posso dizer que comi somente 
um saquinho de 1 quilo para conhecê-lo. O vereador Carlinhos é autoritário. É ele que se 
encarrega em elaborar os requerimentos. Somos companheiros dele e sabemos disso. Os 



coitados de seus companheiros estão ficando para trás. Quando abri o olho da bancada 
ninguém acreditou em mim. Lembro-me que depois de um determinado período vieram me 
dizer que tinha razão. Gostaria de dizer que o prefeito que mais construiu casas populares 
nesta cidade se chama Bebeto Munhoz. Lembro-me que ele não soltava nenhum tipo de fogos 
de artifício e não fazia nenhum tipo de barulho. O Bebeto regulamentou o conjunto 
habitacional denominado Parque das Árvores. Lembro-me que essa localidade se encontrava 
muito bagunçada. O Bebeto foi o prefeito que teve coragem em sanar os problemas na 
localidade. Estive diversas vezes em Brasília, juntamente com o ex-prefeito Bebeto, para 
conseguirmos recursos direcionados para a construção de casas populares em nosso 
município. Foi o Bebeto que concretizou a construção de 187 moradias no bairro Aquiles 
Galdi e 397 moradias no bairro Assad Alcici. Foi o prefeito que mais trabalhou e se dedicou 
em relação a esse assunto. O ex-prefeito também resolveu os problemas relacionados a lagoa 
de tratamento. Muitas pessoas vieram a este plenário para protestar em relação a esse 
problema. Na época foi desembolsado pela Prefeitura Municipal cerca de R$ 5.000.000,00 
para a construção da nova lagoa de tratamento de esgoto. Ninguém se lembra mais dessa 
verba... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho: Foi o prefeito que 
mais trabalhou em relação a zona rural de nossa cidade. Muitas estradas municipais foram 
ampliadas na administração do Bebeto. Foi o prefeito que mais se dedicou em relação a zona 
rural de nossa cidade. Afirmo essas situações de boca cheia. Até o presente momento não 
constatei nenhum prefeito que tenha se dedicado em relação a zona rural igualmente o Bebeto 
Munhoz... Continuando o orador: Gostaria de dizer, Sônia, que o Bebeto não gosta quando 
relembramos esses fatos. No passado havia poucos conjuntos habitacionais. Sempre lutamos 
por casas populares, emprego, dentre outros fatores... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Inclusive, estamos sendo processados devido a algumas 
situações... Continuando o orador: Exatamente. Estamos sendo processados por atender as 
necessidades da população. Votamos vários projetos relacionados a vinda de novas empresas 
a nossa cidade. Cabe ressaltar que muitas vezes fomos enganados, sendo que não era 
exatamente aquilo o que víamos. Quando apresentaram o projeto relacionado a empresa 
Estrela, acredito que todos os vereadores que participaram da votação ficaram fascinados. 
Muitos empregos seriam disponibilizados a nossa população. Erramos, mas sempre 
procuramos o melhor para a nossa população. Muitas vezes votamos embasados em nosso 
anseio e na fadiga. As professoras da rede municipal de ensino estão lutando por seus direitos. 
Caso não constatássemos que o projeto relacionado ao professorado de nossa cidade estaria 
errado, acredito que acabaríamos aprovando a situação. Votaríamos ou não votaríamos? 
Votaríamos pelo anseio de atender as necessidades do professorado de nossa cidade. 
Inclusive, o prefeito foi muito humilde em retroagir a situação para 1º de janeiro. Acredito 
que o professorado não esperava por essa situação. Quem me conhece sabe muito bem que 
sempre lutei para a conquista de casas populares para a nossa querida cidade. Meu nome 
sempre foi lembrado em virtude dessa situação. Nunca fizemos nenhum tipo de troca 
igualmente disse o nobre vereador Mino e a vereadora Sônia. Posso afirmar que as pessoas 
necessitavam. Logicamente havia no meio do bolo uma ou duas pessoas que não tinham 
necessidade, mas a grande maioria necessitava. Fiquei muito emocionado com várias pessoas. 
Sempre haverá algumas pessoas que não necessitam nesse meio. Sempre haverá algum tipo de 
falha... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Atualmente está mais difícil em ocorrer falhas. Ainda que sejam pontuais as referidas falhas, 
gostaria de ressaltar que a nossa legislação dificulta essa situação. Atualmente esse tipo de 
situação ocorre muito pouco. O controle está muito rigoroso hoje em dia... Continuando o 
orador: Acredito que sempre continuaremos sendo favoráveis a construção de novas casas 



populares em nossa cidade. Também gostaria de dizer que também continuaremos buscando 
empregos para a nossa cidade, assim como também recursos direcionados a área da Saúde, 
Segurança, dentre outros fatores. Seria esse o nosso objetivo. Estou nesta Casa há quase 30 
anos porque trabalhei muito em prol de nossa cidade. Converso com muitas pessoas. Então, 
acredito o que realmente a nossa sociedade necessita. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Requerimento nº. 155/2011. Aprovado por unanimidade. A seguir, 
justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Ficou mais do que evidente 
que todos os vereadores são favoráveis a construção das novas casas populares em nossa 
cidade. Gostaria de ressaltar um dos grandes méritos da atual administração. Somos o 
primeiro município contemplado do Brasil com o programa 'Minha Casa, Minha Vida', 
lembrando que o Partido dos Trabalhadores (PT) também colaborou para que isso se tornasse 
concreto. Devemos enxergar que muitas coisas boas também acontecem. Muito obrigado.” 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão 
a 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 requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
adiada para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA A 
PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Às 
vezes pode parecer implicância, mas não é. Olhem o teor da indicação: 'Indicamos ao senhor 
prefeito, auscultado o insigne plenário, determinar aos setores competentes da administração 
pública que sejam tomadas as medidas necessárias para a realização, em todos os bairros da 
cidade, para se combater a proliferação...'. Fica a impressão que não estão fazendo 
absolutamente nada. Com a aprovação dessa matéria, acredito que acabaremos concordando 
que os funcionários não estão trabalhando, sendo que há poucos dias elogiamos os mesmos. 
Existem casos em nossa cidade? Lógico que sim, mas muito longe da epidemia que a nossa 
cidade sofreu no passado... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos: Com todo respeito, Manoel, mas não entendo que seja a questão do servidor. 
Inclusive, existe um projeto de lei de minha autoria que relata sobre os entulhos existentes em 
nossa cidade. O projeto contempla as pessoas que não possuem condições financeiras de 
alugar uma caçamba específica para a retirada de entulhos. Elaborei um requerimento 
direcionado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o motivo, pelo qual, a lei não 
estava sendo cumprida. Sabemos que o número de funcionários não é adequado em 
determinada função. Se há uma regra, lembrando que o poder diretivo da administração é que 
faz ser cumprida uma determinada lei, acredito que eles acabam fazendo outras coisas. 
Existem muitas coisas para serem feitas. Gostaria de falar mal da administração porque a 
mesma não deu continuidade na referida lei. Por outro lado, gostaria de falar bem porque logo 
após essa epidemia de dengue que sofremos, automaticamente a referida lei voltou a ser 
executada. Então, é o bem e mal ao mesmo tempo... Continuando o orador: Nobre 
vereadora, gosto sempre quando a senhora foca no ponto que gosto. A senhora disse sobre um 
requerimento, de autoria de vossa excelência, solicitando a execução da lei. Vossa excelência 
fez um requerimento perguntando o porquê que não está sendo executada a referida lei. Não é 
o caso da equipe que cuida do combate a dengue em nossa cidade, lembrando que o combate 



está sendo muito bem feito. Vossa excelência disse bem quando afirmou que pode ser pelo 
fato de funcionários insuficientes, onde conseqüentemente não estaria realizando os serviços 
necessários. Quando falamos ao prefeito para que ele determine alguma situação, acredito que 
automaticamente estaríamos passando a impressão que nada está se fazendo, lembrando que 
não é a realidade. Quando você determina é porque alguém não está cumprindo com o seu 
dever. O setor de Zoonoses de nossa cidade está cumprindo com seus deveres, vossa 
excelência. O setor não pode estar fazendo como os cidadãos itapirenses gostariam que o 
fizessem pelo número de casos, mas eles estão trabalhando. Muito me estranha o 
requerimento de autoria do nobre vereador, lembrando que também é funcionário público, em 
solicitar para que o prefeito determine que se faça. Na realidade gostaria de dizer aos ouvintes 
que a referida indicação não é para que seja determinada alguma situação, pois os servidores 
estão trabalhando corretamente. Talvez eles possam melhorar. Gostaria que ficasse muito 
claro para a população. Devem solicitar ao prefeito maiores recursos humanos, equipamentos, 
dentre outros fatores, para melhorar a qualidade de trabalho. Acredito que os servidores estão 
trabalhando muito bem, diferentemente do que dá a entender partindo do nobre vereador 
Carlos Sartori. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Com referência a indicação de minha autoria, gostaria de esclarecer 
que anteriormente o setor competente responsável pela execução do serviço realizava 
pulverizações nos bueiros e logradouros públicos, onde colaborava para a erradicação de 
vetores. Então, a indicação seria nesse sentido. Ninguém está dizendo que os funcionários não 
trabalham. Os funcionários trabalham, lembrando que são pessoas competentes. Acredito que 
o responsável em administrar essa situação não está cumprindo com sua parte. Os 
funcionários são prestativos, lembrando que exercem suas funções com dignidade. As 
pulverizações deixaram de ser executadas. Talvez seja por motivos de falta de materiais. 
Estou somente dizendo o que foi solicitado na referida indicação. Então, acredito que seria 
uma questão de interpretação. Como está havendo um novo surto de dengue, acredito que as 
pulverizações colaborariam para amenizar esse fato. O vereador deve atender as necessidades 
do cidadão. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Vejam os senhores como é bom discutirmos sobre 
determinados assuntos. Iria votar favorável a essa matéria, mas votarei contra. Votarei contra 
porque o fumacê não é mais permitido... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho: É exatamente isso que perguntaria ao nobre vereador. A indicação 
deveria ser direcionada ao setor de Zoonose solicitando informações sobre o porquê que as 
pulverizações deixaram de ser utilizadas. Com mais informações em mãos, acredito 
acabaríamos votando adequadamente. É uma deselegância o nobre vereador não me conceder 
aparte. Muitas vezes concedi aparte... Continuando a oradora: O fumacê deixou de ser 
utilizado. Gostaria de dizer os motivos pelos quais esse método deixou de ser usado. Foi feito 
um estudo pelo Ministério da Saúde e foi descoberto que os mosquitos, incluindo os que 
transmitem dengue, começaram a ficar mais resistentes em relação ao produto que era 
utilizado no fumacê. Então, esse tipo de operação foi paralisado. Por esse motivo, em minha 
opinião, é muito mais importante trabalharmos com a prevenção. Não posso votar favorável a 
uma situação que não pode ser realizada. Muito obrigada.” A seguir, pela ordem, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Me encarregarei de informar 
adequadamente sobre essa situação. Desse modo, retiro a indicação de minha autoria, pois não 
devemos concretizar uma situação que prejudicará ainda mais a situação. Devemos constatar 
os fatores bons para a nossa cidade e não prejudicar ainda mais a situação. Muito obrigado.” 
A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Parabéns pela atitude, nobre vereador.” 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 07 de Junho 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a 
Indicação nº 00320/2011.- Sugere realizar mutirão de limpeza no Cemitério da Saudade. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite a todos. O nobre vereador elaborou a indicação 
direcionada aos dois cemitérios. Sem sombra de dúvidas é a melhor das boas intenções, mas 
gostaria de dizer que já me deparei com pessoas nas ruas, incluindo um policial, que me 
disseram o seguinte: 'Mino, você não sabe o perigo desse mutirão.” A indicação somente está 
solicitando um mutirão para fins de limpeza na localidade. Já me disseram que o roubo de 
placas de bronze, dentre outras, é uma situação absurda. Então, acredito que essa situação 
deveria ser bem estudada. Não sou contra a indicação, mas acredito que futuramente pode ser 
a famosa faca dos dois legumes. Dependendo do número de pessoas que fizerem parte desse 
mutirão, caso não seja organizado adequadamente, acredito que a situação ficará pior. 
Algumas pessoas comentaram que não gostaria que tivesse um movimento muito grande em 
torno dos túmulos de seus parentes. Então, acredito que é uma situação muito complicada. O 
vereador está coberto de razão, pois existe a necessidade de se fazer. A questão é de que 
forma fazer. De repente uma ou duas pessoas integrantes desse mutirão aproveitarão da 
situação para roubar placas de bronze dentro do cemitério. Quem será penalizado por isso? 
Acredito que será a administração pública. É uma situação muito complicada. Assuntos como 
velório e cemitério são muito complicados... Aparte concedido ao Vereador Sr. Décio da 
Rocha Carvalho: O senhor falando dessa forma, acredito que futuramente algum vereador 
elaborará algum requerimento solicitando identificador de metais iguais aos bancos de nossa 
cidade... Continuando o orador: Não seria uma má idéia. Acredito que futuramente também 
deverão instalar esse tipo de equipamento de segurança em cima dos muros do cemitério... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Estaciono meu carro 
todo dia defronte ao restaurante. Outro dia constatei que a placa de meu veículo estava 
pendurada pelo lacre. No domingo meu amigo viu dois garotos tentando retirar a placa de um 
veículo. Os garotos iriam roubar a placa traseira do veículo. Então, entendo perfeitamente a 
preocupação do nobre vereador. Essa situação foi recente. Somente não consegui pegá-los em 
flagrante porque os garotos viram o entregador e logo em seguida saíram correndo. Devemos 
votar favorável porque é necessário, mas acredito que realmente devemos levar em 
consideração esse cuidado. Infelizmente essa situação é realidade em nosso município... 
Continuando o orador: Essa situação caberia ao setor de limpeza da Prefeitura Municipal. 
Em datas especiais o caminhão pipa adentrou dentro dos cemitérios para lavar todas as 
calçadas. São situações que há muito tempo não eram realizadas. É notório que devemos 
tomar muito cuidado em relação a essa situação. O mutirão deverá ser muito bem organizado 
para não ocorrer maiores problemas. Existem os prós e os contras, lembrando que muitas 
vezes fui cobrado em relação a essa situação. Muito obrigado e boa noite.” Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 320/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00321/2011.- 
Sugere realizar mutirão de limpeza e melhorias no Cemitério da Paz. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação a Indicação nº. 321/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) 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. 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 07 de Junho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a 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 autor solicita a retirada da presente 
matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
9º) Em única discussão a Indicação nº 00325/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito estudo para 
instalação de obstáculos na estrada vicinal que liga Itapira a Mogi Mirim. Autoria: Cleber 
Borges. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 
00327/2011.- Sugere a troca de tampa de bueiro na Rua Abel Job, em frente ao número 120. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 327/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em 
única discussão a Indicação nº 00328/2011.- Sugere reforma no piso do canteiro utilizado 
como ponto de ônibus na rua Comendador João Cintra. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00329/2011.- Sugere 
denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Renato Stringuetti. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 329/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 
de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão 
a Indicação nº 00330/2011.- Sugere limpeza e recuperação do piso da Praça Bernardino de 
Campos com as pedras já existentes no local (pedras portuguesas). Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00331/2011.- 
Sugere execução de limpeza e instalação de pontos de iluminação no Viaduto da FEPASA. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de 
Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única discussão a 
Indicação nº 00332/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na 
Praça João Batista Baiochi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
332/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00333/2011.- 
Sugere execução de obra de reparos no calçadão da Rua José Bonifácio. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 07 de Junho 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. 
 
 
 
 


