
ATA DA 23ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 de julho de 2011. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário: ANTONIO ORCINI . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORE NO, 
RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. O Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e 
dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhores vereadores, público 
presente, internautas, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, boa noite. O assunto que me trás a 
esta tribuna é sobre as pessoas que fazem exercícios físicos nas proximidades do parque Juca 
Mulato. Essas pessoas elaboraram um abaixo assinado direcionado ao prefeito municipal, 
assim como a esta Casa de Leis, solicitando a instalação de uma academia ao ar livre. Como 
elaborei emendas no orçamento de nossa cidade destinando verbas para esse fim, acredito que 
seria plausível a instalação de uma academia ao ar livre nas dependências do parque Juca 
Mulato. Cabe ressaltar que as pessoas que realizam exercícios físicos nas dependências do 
parque Juca Mulato também clamam por Segurança durante o período da manhã. A presença 
de um vigia ou até mesmo de um guarda municipal no período da manhã traria maior 
tranqüilidade aos cidadãos de nossa cidade que praticam exercícios físicos. Outro assunto que 
gostaria de abordar é relacionado a inauguração do Centro Comunitário situado na Vila de 
Barão Ataliba Nogueira. Estive presente, assim como muitas outras pessoas de elevada 
importância, na inauguração do Centro Comunitário. Gostaria de agradecer a presença dos 
vereadores Mino e Luis Henrique Ferrarini na solenidade de inauguração do Centro 
Comunitário, onde leva o nome de meu avô. Em minha opinião, acredito que o Centro 
Comunitário veio a calhar com as necessidades da população que reside na vila de Barão 
Ataliba Nogueira, pois atualmente muitos eventos, cursos ou até mesmo atendimento a 
população é realizado na localidade. A Regina Ramil esteve presente na inauguração, sendo 
que a mesma explicou e demonstrou quais os tipos de cursos que serão realizados nas 
dependências do Centro Comunitário. Então, acredito que é muito importante o bairro de 
Barão Ataliba Nogueira possuir um local onde possa haver atendimento direcionado a 
população. É notório que para a concretização desse sonho recebemos a colaboração do 
deputado Barros Munhoz, inclusive de todos os vereadores desta Casa, pois sem a 
colaboração dos integrantes desta Casa de Leis, acredito que a situação não seria realidade. 
Não poderia deixar de falar que a Prefeitura soube administrar a verba disponibilizada pelo 
deputado Barros Munhoz. Desse modo, acredito que o Executivo de nossa cidade também 
possui uma parcela de colaboração para a concretização dessa situação. Sempre devemos 
trabalhar a favor de nossa população. Independentemente do partido ou situação política de 
nossos deputados, acredito que devemos buscar recursos que contemplem a nossa cidade. Em 
relação a inauguração, gostaria de dizer que a mesma foi marcada muito em cima da hora. Por 
esse motivo não obtive tempo hábil para convidar meus parentes que residem em outros 
municípios. Com certeza a maioria dos integrantes que compõem minha família estaria 
presente caso a inauguração fosse realizada no final de semana. Outro assunto é relacionado a 
um voto de congratulação, de minha autoria, direcionado ao ilustríssimo Sr. Paulo Sérgio 
Cavenaghi por assumir novamente a presidência do Lions Club de Itapira. Estive presente na 
solenidade de posse para desejar muito sucesso ao novo presidente, assim como a todos os 
integrantes que compõem a nova diretoria do Lions Club de Itapira. Gostaria de agradecer a 



presença de todos e desejar uma boa noite. 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, funcionários 
desta Casa, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Helena, lembrando que 
a mesma será homenageada nesta noite pela elaboração de seu primeiro livro. Falarei mais 
sobre a Helena logo após o encerramento do Pequeno Expediente. Você merece, Helena, um 
espaço especialmente dedicado a você. Então, não adianta misturarmos alhos com bugalhos. 
Caso o presidente desta Casa me permita, gostaria de usar a palavra no Expediente para fazer 
uma justa homenagem a ilustríssima garota chamada Helena. O que me trouxe a esta tribuna, 
infelizmente, não são notícias tão alvissareiras e boas como a da Helena, uma menina de 
apenas 14 anos que acabou de lançar um livro, mas a dura realidade de nosso município. 
Vejam os senhores que na quarta-feira da semana passada, como presidenta da comissão de 
Finanças e Orçamento, estive presente nesta Casa presidindo a audiência pública da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a lei responsável em nortear a elaboração do orçamento, 
assim como onde o senhor prefeito pretende gastar o dinheiro 'suadinho' dos impostos que 
pagamos. Embora tenha uma previsão de 7,1% de aumento no orçamento, gostaria de dizer 
que fiquei muito estarrecida quando vi que o senhor prefeito municipal destinou apenas R$ 
280.000,00 para a Saúde no sentido de construção, ampliação ou reforma de Unidades 
Básicas de Saúde e R$ 700.000,00 para a construção de pontes. É lamentável essa situação. O 
prefeito mudou completamente o foco. Acredito que posso vir a esta tribuna e falar sobre essa 
situação, pois subi em vários palanques para pedir voto direcionado ao atual prefeito. Todos 
sabem que o Partido dos Trabalhadores (PT) possui outro foco, lembrando que sou integrante 
desse partido. O nosso foco é o bem estar da população. Então, para alcançarmos o bem estar 
da população devemos investir na Saúde, Educação, dentre outros fatores que beneficiarão os 
cidadãos de nossa querida cidade e não somente construir pontes. Não estou dizendo que essa 
situação não é necessária. Estou somente dizendo que se o município possui dinheiro para 
destinar R$ 700.000,00 para a construção de pontes, acredito que também possui dinheiro 
para destinar valores adequados ao setor da Saúde. Deveriam realocar valores de outras áreas, 
inclusive do gabinete do prefeito, para a Saúde. Exemplo disso é o PPA situado nas 
imediações do Pé no Chão. Não é o pé e sim o PPA que está no chão. A referida Unidade 
Básica de Saúde não está mais suportando o número de pacientes, lembrando que a 
infraestrutura está comprometida. O funcionário da Secretaria da Fazenda do Município disse 
que não sabia dessas situações, sendo que quando o Secretário da Saúde veio a esta Casa, o 
mesmo disse que o governo federal possui atualmente um padrão de UBSs e caso não seja 
seguido o referido padrão automaticamente não receberemos verbas do governo federal 
destinado para esse fim. Não adianta querer cobrir a cabeça e os pés com um cobertor 
pequeno. Inclusive, elaborei uma emenda na LDO no sentido de demolir aquela UBS e 
construir uma UBS decente para a nossa população. Espero que essa situação seja aprovada 
pelo nosso município. O segundo ponto seria que não vou fazer juízo de valor. Gostaria de 
requerer, senhor presidente, que esta Casa constitua comissão para acompanhar o fato 
gravíssimo do incidente com o bebê. Essa situação saiu na imprensa. Não gostaria de fazer 
juízo de valor, mas gostaria de dizer que pelo o que vi na televisão posso dizer que não foi 
água. É uma razão muito simples, pois não se deixa um bebê tomar banho sozinho. A segunda 
situação é que primeiramente a pessoa responsável em dar banho na criança coloca a mão na 
água para constatar a temperatura da mesma. Caso queimasse a mão da funcionária, acredito 
que a mesma, de certo, não colocaria a criança na água. O terceiro ponto é que a criança foi 
queimada nas costas e na mão. Essa situação não é lógica. Gostaria de elaborar dois 
requerimentos. O primeiro deles é no sentido da criação de uma comissão formada por 



vereadores desta Casa para acompanhar a situação tanto como perante o Ministério Público, 
assim como perante o Conselho Tutelar e administração municipal. O segundo é no sentido de 
que a Secretária de Educação do município de Itapira venha a esta Casa de Leis para nos 
prestar melhores esclarecimentos. Não estamos falando sobre uma cidade igual a São Paulo 
ou coisa parecida. Estamos falando da cidade de Itapira, onde fui eleita por essa população. 
Devo cuidar de Itapira. Não me venham dizer que na cidade de São Paulo essa situação possa 
parecer o comezinho. Não resido e não fui eleita pelo povo de São Paulo. Essa situação é 
inadmissível em nossa cidade. Então, senhores, exijo que esta Casa se pronuncie e acompanhe 
essa situação de perto. Desse modo, acredito que responderemos a toda população de nossa 
cidade o que realmente aconteceu. Não estou julgando e nem prejulgando absolutamente 
ninguém porque não conheço os fatos. Por esse motivo estou solicitando a formação de uma 
comissão nesta Casa para que automaticamente possamos conhecer os verdadeiros fatos e 
caminhar até as últimas conseqüências. Essa história não tem a menor verossimilhança. Quem 
é mãe sabe. Água quente não queimaria o bebê na região onde foi queimada e tampouco água 
quente faria isso. Aprendi em minha escola que a água ferve a 100 graus Celsius. A água não 
ferve mais do que isso, ou seja, a mesma não atinge temperatura superior a 100 graus. Outros 
gêneros atingem temperatura superior a 100 graus como o óleo, refeições, dentre outras 
situações. Então, a água não faria aquilo. Voltando ao assunto da LDO, gostaria de dizer outra 
barbaridade. Publicidade de atos oficiais apresenta o valor de R$ 1.200.000,00. Estão 
deixando tudo pago para não se passarem igualmente, outrora, o outro foi. Devemos lembrar 
dessas situações. Está ruim, mas acredito que já esteve pior. Essas situações são como a 
ditadura, ou seja, não podemos esquecer nunca. Conseguimos uma proeza em nossa cidade, 
ou seja, tiramos o pior e colocamos o ruim. Tomara a Deus que não volte o pior. Tenho um 
mapa em minhas mãos para constatar onde a administração gastará seu dinheiro. Elaborei 
uma emenda e espero que a mesma seja aprovada. O projeto da LDO não será votado na data 
de hoje por conta da emenda de minha autoria. Gostaria de dizer uma má notícia para a Lena. 
A Secretaria de Cultura, por exemplo, possuirá menos dinheiro do que a Secretaria de 
Recursos Materiais. É dessa forma e é esse olhar tecnocrata que a administração está olhando 
para a sua população. Como peca no pequeno, acredito que também peca no grande. Fiquei 
sabendo que o prefeito esteve presente em uma decisão de um campeonato de bocha. Somente 
levou medalha o primeiro e o segundo lugar. O fair play que é o espírito esportivo foi 
esquecido. Depois disso posso dizer mais alguma coisa? Muito obrigada e boa noite a todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor 
presidente, companheiros vereadores, público presente, imprensa, boa noite. O motivo que me 
trás a esta tribuna, sem dúvida, é relacionado a ilustríssima pessoa chamada Helena Caversan. 
Fico muito orgulhoso com essa situação. Antecipadamente gostaria de pedir a colaboração de 
todos os companheiros vereadores para que votem favorável ao voto de congratulação 
direcionado a ilustríssima garota Helena pelo lançamento de seu primeiro livro. Acredito que 
a família da Helena, assim como a nossa cidade, estão muito orgulhosos com essa situação. 
Desejo muito sucesso a você, Helena. No dia do lançamento do livro, gostaria de dizer que 
estive conversando com o tio da Helena, Sr. Ariovaldo, sendo que o mesmo me disse que está 
muito emocionado com essa situação. O Sr. Ariovaldo possui uma associação no município 
de Valinhos onde atende pessoas portadoras de deficiência. Cabe ressaltar que o Sr. Ariovaldo 
me convidou, assim como todos os senhores vereadores, para conhecer de perto os trabalhos 
da associação. As pessoas portadoras de deficiências recebem cuidados especiais. Quando 
essas pessoas atingem uma determinada idade avançada e seus pais acabam falecendo, as 
mesmas ficam totalmente desprotegidas. Conseqüentemente muitos portadores de deficiência 
ficam sem lugar de continuarem suas vidas após a morte de seus pais. Por esse motivo 



elaborei um requerimento de congratulação direcionado ao Sr. Ariovaldo, pois esse tipo de 
trabalho é muito gratificante. Talvez com a união de todos os senhores vereadores o nosso 
município possa ser contemplado com esse tipo de trabalho. Futuramente o Poder Executivo 
poderá ceder uma determinada área exclusiva para a construção de uma sede da referida 
associação. Os trabalhos serão direcionados as pessoas que possuem necessidades especiais, 
assim como portadoras de deficiências físicas. Também gostaria de solicitar a todos os 
senhores vereadores para que votem favorável ao requerimento de congratulação direcionado 
a pessoa do Sr. Ariovaldo. Outro assunto que gostaria de salientar é relacionado ao 
acontecimento envolvendo o bebê. A nobre vereadora possui toda razão. Estive conversando 
com o prefeito e o mesmo me disse que solicitou ao Secretário Mário da Fonseca para 
instaurar inquérito administrativo relacionado a esse acontecimento. Os fatos deverão ser 
esclarecidos. O prefeito requer que os fatos sejam extremamente esclarecidos. É uma situação 
que deve ser revista, pois há poucos dias houve uma paralisação dos professores da rede de 
Educação Municipal devido a questões de aumento salarial. Fizeram greve a fim de 
receberem aumento salarial. É notório que o prefeito acatou a situação dos professores. O 
prefeito fez tudo o que era possível para as professoras da rede municipal de ensino. Esse tipo 
de acontecimento está muito esquisito, pois pelo o que estou sabendo os pais do bebê não 
elaboraram boletim de ocorrência. Os fatos serão apurados e a situação esclarecida. Caso os 
fatos forem totalmente esclarecidos automaticamente as professoras poderão ser efetivadas 
novamente. Caso seja comprovado que as professoras são culpadas, a punição ficará por conta 
do Ministério Público. Com certeza essa situação não ocorreu por vontade maior de alguma 
pessoa dentro da creche. A comissão encarregada em analisar essa situação terá todo apoio 
possível. Várias atitudes foram tomadas a fim de esclarecer os fatos ocorridos naquela creche 
municipal. Em relação a construção de pontes, conforme a nobre vereadora Sônia disse, 
gostaria de dizer que é uma situação que está pendente há muito tempo. Não gostaria de entrar 
em detalhes, mas gostaria de dizer que estamos nesta Casa para resolver situações como essa. 
Atualmente existe um gasto monstruoso relacionado ao Hospital Municipal de nossa cidade. 
Muitos municípios de nossa região não possuem o mesmo atendimento e a mesma estrutura 
que o nosso Hospital Municipal fornece. Muitas pessoas que residem em outros municípios 
também são atendidas em nosso Hospital. Nosso Hospital Municipal deixa a desejar em 
algumas situações, mas cabe ressaltar que esse tipo de situação é realidade em nosso país. 
Itapira possui o privilégio de possuir dois hospitais e várias Unidades Básicas de Saúde 
concentradas nos diferentes bairros de nossa cidade. A verba disponibilizada pelo governo 
federal é limitada. Então, acredito que devemos ver os dois lados da moeda e constatar o 
porquê dos fatos. Não vim a esta tribuna para criticar o que a nobre vereadora disse, mas 
sabemos que não é fácil administrar uma cidade. Muitas pessoas criticam, mas gostaria de 
dizer que também recebo muitos elogios em relação ao nosso Hospital Municipal. Milhares de 
vidas já foram salvas nas dependências do Hospital Municipal de nossa cidade. As pessoas 
que sofrem acidentes na divisa de nosso Estado são atendidas em nosso Hospital Municipal. 
Itapira é sobrecarregada na área da Saúde sem sombra de dúvida. Em relação a premiação dos 
esportistas de nossa cidade, gostaria de ressaltar que essa situação sempre ocorreu. O primeiro 
e o segundo colocado sempre foram premiados. Cerca de 500 medalhas são disponibilizadas 
para os ocupantes do primeiro e segundo lugar das mais variadas divisões do setor de Esporte 
de nossa cidade. Caso as premiações se estendam até o 10º colocado, acredito que o 
orçamento deverá ser aumentado. No caso ocorrido nas dependências da Sociedade 
Recreativa, gostaria de dizer que uma pessoa, com muita falta de educação, solicitou que as 
premiações se estendessem até o 4º colocado. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não 
havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o 



Sr. Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos para que a Secretaria da Casa possa 
organizar as matérias da presente Sessão.(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação 
de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Pequeno Expediente 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 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de Junho de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. 
Presidente solicita do primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes 
do Expediente. 2º) ATO DO PRESIDENTE Nº 07/2011.- EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE SESSÃO SOLENE. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no 
uso de suas atribuições legais: CONVOCA , os Senhores Vereadores para uma Sessão Solene 
que será realizada no dia 14 de julho de 2011, quinta-feira, às 19:30 horas, na sede do Poder 
Legislativo, para entrega do Título de Cidadania Itapirense aos ilustres Srs. Dr. José 
Guilherme da Rocha Franco e Dr. Lúcio Marques de Menezes Filho. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 006/2011.- Audiência Pública realizada 
no dia 29 de junho de 2011, para apresentação e debate aberto ao público do Projeto de Lei nº 
59/2011 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e 
dá outras providências". Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho 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. 0073/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo 
despender valor para premiação do Concurso de Fotografia e Pintura da XXX Semana Juca 
Mulato. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de 
Lei nº. 0074/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, visando ao repasse de recursos financeiros. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos às Emendas. 6º) Emenda Modificativa de nº. 001/2011 ao Projeto de 
Lei nº 59/2011.- Modifica-se Anexo de Prioridades e Metas para o exercício de 2012, no 
seguinte item:. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Emendas o Sr. Presidente 
passa à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 108/2011.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 07/2011. 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 007/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Altera a Lei Complementar nº 3.774, de 06 de julho de 2005", 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. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) 
PARECER nº. 110/2011.- Ao Projeto de Lei nº 72/2011. 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 72/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$ 
22.184,80", 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 05 de Julho 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. 00183/2011.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sra. Evelina Martellini Jacob. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00184/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Tereza Fragoso de 
Paula. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00185/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Mário Fernandes da Silva. Autoria. Toninho Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00186/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Bento de Campos. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00187/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Edilberto Rodrigues de Oliveira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00188/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luiza Paschoalin 
Bologna. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00189/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Oralina Bino Lovatto. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00190/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Reinaldo Aparecido 
Rodello. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00191/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Venina Firmino de Souza. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00192/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena 
Massoni Ferrari. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00193/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Isabel Ferreira Tomé. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00194/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Renilde 
Aparecida Ortolan Oliveira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00195/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luciana Cristina Cândido Ribeiro de Menezes. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho 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. 
22º) Requerimento nº. 00201/2011.- Voto de Congratulação com a diretoria, funcionários, 
sócios e colaboradores da Associação dos Servidores Públicos Municipais, pela realização da 
sua Festa Junina. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00202/2011.- Voto de 
Congratulação com a empresa JF Máquinas Agrícolas, em nome de sua diretora presidente, 
Maria Ângela Nogueira Brait, assim como com seus diretores, funcionários e colaboradores 
pelos 30 anos de atividades industriais em nosso Município. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00203/2011.- Voto de Congratulação com o Sr. Ariovaldo Caverzan, diretor presidente da 
Associação de Pais Banespianos de excepcional, pela presença e palestra realizada durante o 
lançamento do livro de Helena Caversan. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 
00204/2011.- Voto de Congratulação com a estudante Helena de Almeida Cardoso Caversan, 
pelo lançamento do seu primeiro livro intitulado 'O Que Uns Chamariam Plano B e Outros, 
Loucura'. Autoria. Luis Herminio Nicolai. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Só para não dizer que não falei de 
flores, gostaria de falar especialmente de uma flor presente em nossa Casa nesta noite. Na 
verdade, acredito que é muito importante vir a esta tribuna, de forma muito rápida e sucinta, 
para parabenizar a Helena e sua família. Você é um exemplo não somente para a escola onde 
estuda, mas para a sociedade e toda população de Itapira. Vejo muitos jovens se perdendo no 
mundo das drogas. Também não poderia deixar de falar sobre as meninas que estamos 
perdendo em relação a gravidez precoce. Muitas delas largam os estudam muito cedo. Quando 
constatamos uma menina interessada, estudiosa e que aos 14 anos de idade escreve um livro, 
acredito que é muito gratificante. Não é qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, me 
sinto muito honrada, Helena, de hoje poder homenageá-la, assim como sua família, nesta Casa 
de Leis. Existe um poema de autoria de Fernando Pessoa intitulado Tabacaria. Num 
determinado momento o autor diz que deixa versos e o dono da tabacaria deixa tabuletas. O 
verso, onde quer que esteja, nunca se perderá. Então, você crescerá e essa situação continuará. 
Fico imaginado quando você nasceu. Você era o eu menor que o mundo. Atualmente você é 
igual ao mundo, sendo que futuramente você será maior que mundo, onde acredito que seu 
livro estará em todas as partes. Com a alta velocidade da comunicação nos dias atuais, 
acredito que seu livro poderá chegar a qualquer lugar. Primeiramente gostaria de parabenizar 
os pais da Helena pela educação disponibilizada a mesma e a Helena pelo seu dom e interesse. 
Não basta somente possuir um dom e sim possuir um determinado interesse. Isso, Helena, é o 



primeiro passo de uma carreira brilhante. Não tenha dúvida dessa situação. Para finalizar você 
nos disponibiliza um exemplo no seguinte sentido: Podemos morar em uma cidade mais ou 
menos, possuir um emprego mais ou menos, um carro mais ou menos, mas o que não 
podemos é sermos mais ou menos. Atualmente você mostra que não é mais ou menos. Você é 
uma menina brilhante. Parabéns a você e aos seus queridos pais. Muito obrigada e boa noite a 
todos.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Requerimento nº. 00205/2011.- Voto de Congratulação com os dirigentes e membros da 
Igreja Presbiteriana de Itapira, pelos 137 anos de fundação em nossa cidade. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
27º) Requerimento nº. 00206/2011.- 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 de Obras, sobre onde 
serão construídas pontes ou passarelas, uma vez que a LDO conta com previsão de R$700 mil 
pra esse fim. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00207/2011.- Congratulação 
com a diretoria da Fundação Espírita Américo Bairral, pela realização da 20ª edição do 
Simpósio do Instituto Bairral de Psiquiatria. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 
00208/2011.- Voto de Congratulação com a nova diretoria do Rotary Clube de Itapira, gestão 
2011/2012, na pessoa de seu presidente, Carlos Alberto Sartori. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) 
Requerimento nº. 00209/2011.- Voto de Congratulação com pesquisador itapirense Eric 
Lucian Apolinário pelo recente trabalho editado sobre a Revolução de 32. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Estamos prestes a comemorar a data 09 de julho. O local onde ocorreu a 
batalha foi totalmente remodelado e reformado. Então, temos a honra de comemorar a data 09 
de julho com esse trabalho que você está apresentando. Praticamente vi você crescer na Casa 
da Cultura. Acredito que todos estão orgulhosos pelo importante trabalho elaborado por sua 
pessoa. Com certeza a nossa cidade está muito orgulhosa pela elaboração dessa pesquisa. 
Muito obrigado e parabéns.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) Requerimento nº. 00210/2011.- 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 qual a situação que se encontra o 
consórcio inter-municipal de saneamento básico. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 
00211/2011.- 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 como se encontra a atuação da fiscalização da 
municipalidade em relação a abertura de poços artesianos em Itapira, assim como a qualidade 
da água retirada dos mesmos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel 



de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00212/2011.- Oficiar a 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando a reativação do 1º e 2º DP. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00213/2011.- 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 como se 
encontra a aplicação da lei 4.502/09 que altera a Lei 4.497/09 que instituiu Projeto de 
Edificação de Moradia denominado "Habitação Sustentável". Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) 
Requerimento nº. 00214/2011.- 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 como se encontra a aplicação da lei 4.513/09 que 
institui o Programa Municipal de Saúde do Homem e dá outras providências. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Requerimento nº. 00215/2011.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo Sérgio 
Cavenaghi, extensivo também à nova diretoria, por assumir recentemente a presidência do 
Lions Clube de Itapira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Requerimento nº. 00216/2011.- Requer 
a criação de uma comissão especial de vereadores objetivando acompanhar a investigação e 
apuração dos fatos ligados ao incidente de queimadura de uma criança na creche Dra. Wilma 
Amâncio Mituzaki. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00359/2011.- 
Sugere colocação de uma lixeira no bairro da Ponte Preta. Autoria. Rodnei Semolini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação nº. 
00360/2011.- Sugere determinar aos departamentos competentes realizar obra no sentido de 
nivelar as bocas de lobo nas ruas que receberam nova pavimentação. Autoria. Todos Os 
Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente 
matéria para melhor redação. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
40º) Indicação nº. 00361/2011.- Sugerimos ao Sr. Prefeito desenvolver gestões com objetivo 
de Itapira ser beneficiada com a transmissão do sinal digital da EPTV Campinas. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Indicação nº. 00362/2011.- Sugere a reconstrução da fonte luminosa na 
praça Bernardino de Campos. Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. 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 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) 
Indicação nº. 00363/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos em toda extensão da 
Avenida Brasil. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00364/2011.- Sugere recuperação e 
nova pintura da sinalização de solo na Avenida Brasil em local que especifica, no bairro dos 
Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00365/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Maria Albina de Jesus, popularmente conhecida 
como Maria Moreira. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00366/2011.- Sugere revitalização, 
urbanização e construção de calçadão ecológico, assim como uma ciclovia na Avenida 
Liberdade. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação nº. 00367/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente da Prefeitura que realize o asfaltamento do trecho a frente da 
Avenida Virgolino de Oliveira, atrás da Usina Nossa Senhora Aparecida, que dá acesso à 
vicinal que liga a SP-352 e vicinal Itapira Mogi Guaçu. 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 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
47º) Indicação nº. 00368/2011.- Indica ao Sr. Prefeito para que determine ao departamento 
competente a construção de um Centro Comunitário ao lado da escola João Simões. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00369/2011.- Sugere denominação de 
"Jácomo Mandatto", para uma via ou logradouro público. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Todas as 
homenagens elaboradas e direcionadas a pessoa do saudoso Jácomo Mandato é extremamente 
merecida. Acredito que devemos fazer muito mais. Somente gostaria de ressaltar que 
aprovamos um projeto de lei que autoriza a criação de um busto na pessoa do saudoso Jácomo 
Mandato. Então, já que teremos as referidas atividades, acredito que é muito importante 
constatarmos o andamento dessa situação. A família do saudoso Jácomo está aguardando essa 
situação há muito tempo. Então, gostaria que vossa excelência acompanhasse os trâmites em 
relação a essa situação. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00370/2011.- Sugere execução de 
reforma e recuperação dos brinquedos dos playgrounds existentes no município, como 
creches, Emeis, praças e outros espaços públicos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 
00371/2011.- Solicita estudo objetivando a instalação de um semáforo entre o cruzamento da 
Avenida Brasília e Avenida São Paulo. 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 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) 
Indicação nº. 00372/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e reurbanização na 
praça localizada ao lado do sindicato da Penha, na rua Adolfo Pereira Adorno. Autoria. Mauro 



Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
52º) Indicação nº. 00373/2011.- Sugere construção de dois redutores de velocidade tipo 
lombada na Avenida Aldo Piva, na Boa Esperança. 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 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
53º) Indicação nº. 00374/2011.- Sugere firmar parceria com o SENAC ou outras entidades 
educacionais, com o objetivo de alocar periodicamente ou parcialmente cursos de hotelaria, 
gastronomia e administração de vinhos no Hotel Fazenda Esperança. 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 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 54º) Indicação nº. 00375/2011.- Indica ao Sr. Prefeito que determine ao setor de 
Zoonose tomar medidas para coibir a presença de gatos no cemitério municipal da Saudade. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário 
Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Indicação nº. 00376/2011.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos e nova pintura de sinalização de solo na Rua 13 de Maio. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
56º) Indicação nº. 00377/2011.- Sugere retirada de um tronco de árvore sobre a calçada do 
Velório da Saudade, assim como manutenção no pavimento da mesma. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
57º) Indicação nº. 00378/2011.- Sugere implantação de Academia de Ginástica para uso da 
população no Parque Juca Mulato. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho 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: 58º) SENAC; São Paulo: 
Manifestação de agradecimento à Câmara Municipal de Itapira por conceder o título de 
Cidadão Itapirense ao ilustríssimo Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 59º) Ministério da Saúde Nº Ref. 017615; 016637; 003921; 
014614; 006322; 011495; 000403; 001494; 000705/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$ 602.939,50. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 
organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 
1º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0063/2011 e Emenda Aditiva 01/2011.- 
Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes – ADOTE 
UMA PRAÇA no Município de Itapira. Autoria: Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o 
vereador Cleber João da Silva Borges requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja adiada por 15 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 
POR 15 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 



Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Requerimento nº 00212/2011.- Oficiar 
a Secretaria Estadual de Segurança Pública, solicitando a reativação do 1º e 2º DP. Autoria: 
Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 212/2011. Aprovado por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00215/2011.- Voto de Congratulação com o Sr. Paulo 
Sérgio Cavenaghi, extensivo também à nova diretoria, por assumir recentemente a presidência 
do Lions Clube de Itapira. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR CARLOS ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão a 
Indicação nº 00362/2011.- Sugere a reconstrução da fonte luminosa na praça Bernardino de 
Campos. Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em 
única discussão a Indicação nº 00367/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente da Prefeitura que realize o asfaltamento do trecho a frente da Avenida Virgolino 
de Oliveira, atrás da Usina Nossa Senhora Aparecida, que dá acesso à vicinal que liga a 
SP-352 e vicinal Itapira Mogi Guaçu. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00368/2011.- Indica ao Sr. Prefeito para 
que determine ao departamento competente a construção de um Centro Comunitário ao lado 
da escola João Simões. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em 
única discussão a Indicação nº 00371/2011.- Solicita estudo objetivando a instalação de um 
semáforo entre o cruzamento da Avenida Brasília e Avenida São Paulo. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 
00373/2011.- Sugere construção de dois redutores de velocidade tipo lombada na Avenida 
Aldo Piva, na Boa Esperança. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 00374/2011.- Sugere firmar parceria com o 
SENAC ou outras entidades educacionais, com o objetivo de alocar periodicamente ou 
parcialmente cursos de hotelaria, gastronomia e administração de vinhos no Hotel Fazenda 
Esperança. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 05 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em 
única discussão a Indicação nº 00375/2011.- Indica ao Sr. Prefeito que determine ao setor de 
Zoonose tomar medidas para coibir a presença de gatos no cemitério municipal da Saudade. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 05 de 
Julho 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. 


