
ATA DA 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 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 primeira oradora inscrita, faz uso 
da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários 
desta Casa, boa noite. Primeiramente gostaria de parabenizar o nobre vereador Luis Henrique 
Ferrarini pela elaboração de um caderno relacionado a Segurança no Trânsito. É muito 
interessante. Gostaria de desejar novamente os meus parabéns ao nobre vereador Luis 
Henrique Ferrarini por esse brilhante trabalho. Venho a esta tribuna, senhor presidente, 
porque na semana passada solicitei que esta presidência criasse uma comissão para 
acompanhar o caso da criança que foi queimada sem maiores explicações. Então, gostaria que 
vossa excelência, senhor presidente, suspendesse os trabalhos para que a comissão fosse 
formada. Gostaria que o jurídico da Casa elaborasse um ofício informando sobre a comissão 
constituída a fim acompanhar o caso do bebê... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho: Na realidade, nobre vereadora, a informação que recebi é que a 
comissão seria formada através de sugestões. Então, indiquei vossa excelência como 
co-autora, o nobre vereador Mauro Moreno por ser um profissional da área da Saúde e o 
nobre vereador Mino Nicolai por ser representante do governo nesta Casa. Houve apenas a 
recusa do nobre vereador Mauro Moreno, lembrando que o vereador Antonio Orcini foi 
convidado para ser integrante da comissão. O pessoal disse que a comissão deve ser formada 
rapidamente. Desse modo, me predispus a ficar ou qualquer outro vereador que queira 
assumir a vaga. Cabe ressaltar que a comissão já está formada e o ato elaborado conforme os 
trâmites regimentais desta Casa... Continuando a oradora: Então, tudo bem. Somente 
relembrei a minha solicitação porque não tinha conhecimento dessa situação. Acredito que 
conseguiremos acompanhar, de perto, tudo o que está acontecendo. Particularmente, não atuo 
na área da Saúde ou na esfera policial. Então, como membro desse Poder Legislativo, assim 
como os demais vereadores, acredito que o ocorrido na creche municipal nos deixou muito 
perplexos. A imprensa regional noticiou esse caso. Reputo que o ocorrido é uma situação 
muito grave. A administração, no momento em que tomou conhecimento da situação, deveria 
trazer esse assunto à público, lembrando que nada disso foi feito. Essa situação me deixa 
muito preocupada. Gostaria de falar sobre um assunto que saiu nos jornais nesse final de 
semana. Estive conversando com o ex-vereador Siqueira dos Aposentados e o mesmo me 
disse que estava deixando o grupo do prefeito para ser integrante do grupo do ex-prefeito. Li 
nos jornais que o ex-vereador Sebastião Manoel também estava tomando a mesma atitude. 
Pelo menos é a informação disponibilizada pela imprensa local. Não sei até onde essa situação 
seria verdade, mas o que me chama a atenção, lembrando que nunca deixarei de falar, é a 
questão de inabilidade política da administração. Vejam o vereador Sr. Manoel Marques. 
Existem fatos que não podemos deixar cair no esquecimento. Exemplo disso seria a ditadura. 
Não podemos nos esquecer desse fato, caso contrário a sociedade se encarregará de errar 
novamente. Então, acredito que é muito lamentável passar o que passamos nesta Casa, 
conseguirmos mudar o grupo que estava no poder e atualmente o prefeito não conseguir 



manter a base que o apoiou no passado. É inacreditável essa situação. Fico pensando com 
meus botões o seguinte: Quando as pessoas falam devemos ficar quietos. Às vezes muitas 
pessoas se questionam se não existe acordo entre os dois. Espero que não se concretize 
nenhum tipo de acordo, mas gostaria de ressaltar que não tenho certeza de absolutamente nada 
nos dias atuais. Por que o prefeito está perdendo sua base aliada? Porque o prefeito não tem 
palavra. É somente por esse motivo, ou seja, o que diz em pé não sustenta sentado. Então, 
nobre vereador, fico deveras preocupada com o futuro de nossa cidade. Sinceramente não sei 
qual será a real situação do cenário político de nossa cidade. É tarde para falar? Não faço 
parte de nenhum grupo político. Aliás, estou esperando uma posição de meu partido. Até o 
presente momento meu partido não me disponibilizou nenhum posicionamento. Sinto-me 
muito a vontade para falar e lamentar de certa forma. Como será a composição desta casa de 
Leis no futuro próximo? Não sei e acredito que ninguém sabe. Somente sei que nenhuma 
fresta deveria ser aberta para que o grupo do ex-prefeito tenha, pelos menos, a possibilidade 
de cavar alguma coisa na administração pública. O atual prefeito é nefasto, mas acredito que o 
ex-prefeito é muito mais. Estive ouvindo a Rádio Cultura de Amparo, sendo que perguntaram 
o que seria feito no antigo local da UBS. O prefeito de Amparo disse que seria uma 
brinquedoteca e uma biblioteca. A administração do governo federal é do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Caso o prefeito de Itapira fizesse igualmente ao prefeito de Amparo, 
acredito que conseguiríamos muitas verbas. Existem pessoas competentes para elaborar 
projetos, mas as mesmas não elaboram. É por esse motivo que as verbas do governo federal 
não estão chegando ao nosso município. O prefeito de Amparo elabora projetos e envia, 
através da internet, para o governo federal. Olhem o que o município de Amparo se 
transformou após 12 anos de administração do Partido dos Trabalhadores (PT). O ex-prefeito 
César foi eleito, reeleito e deixou seu sucessor chamado Paulo. Seu sucessor também é 
integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). Quando existe vontade política os fatos são 
concretizados. Desde que os projetos estejam corretamente elaborados a verba é 
disponibilizada pelo governo federal. Em nossa cidade o dinheiro não chega. Quando falo que 
não se cumpre em pé o que se fala sentado, acredito que possuímos exemplos nesta Casa em 
relação a essa afirmação. Exemplo disso é a Infovia que foi prometida ao nobre vereador 
Cleber Borges. Deixaram o vereador Cleber Borges no sereno. Essa é a verdade. Acredito, 
vereador Cleber, que até as próximas eleições a Infovia não será concretizada. Você sabe 
disso. Por esse motivo o nobre vereador está em uma situação complicada do ponto de vista 
partidário. A lei de fidelidade partidária está presente. Então, olhem a situação que deixaram o 
nobre vereador nesta Casa. Venho a esta tribuna para tocar nesse assunto porque não devemos 
esquecer os fatos passados. Para finalizar gostaria de dizer que somente vim a esta tribuna 
para lamentar sobre essas questões. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite. Venho a esta tribuna para 
explanar sobre algumas indicações de minha autoria. Uma de minhas indicações faz 
referência a um córrego que corta as imediações do bairro da Vila de Eleutério. Cabe ressaltar 
que a ponte está demorando em ser construída. O projeto deveria ser reenviado e o convênio 
readequado na sexta-feira, mas até no final da tarde da mesma data não obtive nenhuma 
notícia relacionada a essa situação. Em relação ao córrego, acredito que o mesmo deve passar 
por limpeza enquanto a ponte não for construída. Não é tempo de chuvas, mas caso ocorra 
algum temporal, acredito que o córrego não suportará o volume das águas e acabará 
transbordando, vindo a prejudicar muitos moradores da localidade. Então, por motivos de 
precaução, acredito que o córrego deve passar por limpeza. Outro assunto que gostaria de 
abordar é que estive visitando o bairro do Cubatão, nas imediações da Rua Milico, e constatei 



que a mesma necessita de alguns reparos. É notório que ao final da rua também existe um 
depósito de entulho. Os entulhos estão às margens do rio. Acredito que a administração deve 
tomar providências relacionadas a limpeza e manutenção da localidade. Instalação de placas 
que proíbem a jogada de lixo na localidade seria plausível. O lixo está próximo da captação de 
água do município. Os moradores que residem as proximidades da Rua Milico clamam por 
solução. Fala-se muito na questão do Meio Ambiente, mas vários pontos de nossa cidade 
estão escondidos aos entulhos. Devemos solicitar providências ao setor competente da 
Prefeitura para que a situação seja sanada. Outro assunto é relacionado a escola ETEC. Os 
alunos da ETEC solicitaram para que fosse, de alguma forma, viabilizado instrumentos para 
que eles possam fundar uma fanfarra. Estive conversando com o deputado Barros Munhoz e 
acabei elaborando esse ofício para que os instrumentos sejam viabilizados. Muitas escolas de 
nossa cidade possuem fanfarra. Então, acredito que seria de grande valia a ETC também 
possuir esse tipo de situação. Cabe ressaltar que a fanfarra somente abrilhantará ainda mais os 
eventos de nossa cidade. Outra indicação de minha autoria é a respeito da rua que dá acesso a 
escola Interativa. A localidade possui uma rotatória que disponibiliza acesso a várias ruas, 
lembrando que a sinalização não está adequada. Os moradores se queixam de muitos 
acidentes na localidade. Embora a rotatória colabore com o fluxo de veículos, a mesma peca 
na sinalização. A adequada sinalização amenizará os acidentes. É muito importante que seja 
tomada alguma atitude pela administração municipal, pois muitas crianças transitam pela 
localidade. É somente isso que gostaria de dizer. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa 
noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público que nos honra com sua presença, 
ouvintes da Rádio Clube, internautas, boa noite. Gostaria de fazer uso da palavra muito 
brevemente. Deixei muito claro que todas as vezes que sentisse que a Câmara estaria sendo 
motivo de alguma informação errônea ou de alguma crítica que entendesse que estaria errada, 
automaticamente viria a esta tribuna para defender esta Casa ou os próprios colegas. No 
domingo constatei no jornal Tribuna de Itapira, no espaço 'Um Minuto de Crítica', de autoria 
do Sr. Alberto Mendes, ex-colega de vereança, uma critica direcionada a toda Câmara de 
vereadores, inclusive a esta presidência, no sentido de que não estivemos presente na 
audiência pública da LDO. Gostaria de lamentar a atitude do ex-vereador porque 
primeiramente ele acompanhou a matéria que saiu na semana anterior, sendo que incorreu no 
mesmo erro. A audiência é muito clara. O próprio nome diz que é uma audiência pública, ou 
seja, para o público poder, diretamente junto ao Legislativo, participar. Por que digo isso? 
Porque os vereadores desta Casa, lembrando que o ex-vereador conhece muito bem o 
Regimento, a partir do momento que a matéria é lida nesta Casa, automaticamente todos os 
vereadores tem acesso, inclusive, cópias do projeto de lei. Em relação a esse projeto de lei, 
gostaria de dizer que os vereadores acabam discutindo essa situação fora do horário, 
lembrando que situações como essa não são somente discutidas nas sessões de Câmara. 
Quando surge algum tipo de dúvida os vereadores acabam solicitando melhores 
esclarecimentos junto ao Executivo de nossa cidade. O Valteir, assim como o próprio Hélio, 
se encarregam em esclarecer os fatos. Então, gostaria de lamentar a atitude do ex-vereador, 
Sr. Alberto Mendes, quando critica esse Legislativo dizendo que perdemos a oportunidade de 
comparecer. Gostaria de deixar registrado nesta Casa que a única pessoa que perdeu a 
oportunidade de comparecer e discutir a LDO, além da população, foi o próprio Sr. Alberto 
Mendes. Um cidadão que está se dizendo que é pré-candidato a prefeito desta cidade deveria, 
por obrigação, estar presente nesta Casa para conhecer qual é o projeto para a nossa cidade e o 
que o governo pretende para o próximo ano, até mesmo porque ele é uma pessoa que 
precisará, acima de tudo, lembrando que pretende disputar um processo eleitoral democrático, 



saber o que Itapira pretende fazer no ano seguinte. Acredito que todos os vereadores tiveram 
acesso, discutiram e sanaram suas dúvidas relacionadas ao projeto de lei. Quando se tem uma 
audiência pública, lembrando que vários métodos de divulgação foram acatados, a população 
deve participar. Partiu uma crítica de um ex-vereador que conhece o rito da Casa, que se diz 
pré-candidato a prefeito dessa cidade, mas não esteve presente para discutir o que Itapira 
pretende para os próximos anos. Acredito que ele deve, pelo menos, saber o que está 
acontecendo. Tudo bem se o ex-vereador tenha um novo projeto para a nossa cidade caso for 
eleito, mas cabe ressaltar que ele partirá do princípio existente. Seria da mesma forma quando 
assumimos a administração dessa cidade, ou seja, iniciamos os nossos trabalhos do ponto 
final deixado pela administração anterior. O futuro governo deverá iniciar os trabalhos a partir 
do ponto deixado pelo governo Toninho Bellini. Isso significa que a LDO do ano seguinte 
deverá ser acatada. Gostaria de deixar meu lamento pela atitude do ex-vereador. Acredito que 
o mesmo deveria ter pensado mais antes de elaborar algum tipo de crítica direcionada aos 
nobres colegas. Vereador uma vez, sempre vereador. Entendo que ele é colega até os dias 
atuais, mas o mesmo deve balizar adequadamente suas críticas. Na realidade o único que 
falhou, em minha opinião, dentro desse processo de críticas, foi o nobre colega e ex-vereador 
Sr. Alberto Mendes. Ele deveria estar discutindo essa situação nesta Casa. Novamente 
gostaria de dizer que todos os vereadores desta Casa possuem acesso aos projetos de lei. 
Tanto é verdade que a própria vereadora elaborou uma emenda na LDO. Como a nobre 
vereadora é integrante das comissões, a mesma se encarregou em elaborar uma emenda. Caso 
mais algum vereador quisesse elaborar algum tipo de emenda, acredito que já teria feito. O 
que faltou, na verdade, foi a participação popular, onde incluo o colega e ex-vereador Sr. 
Alberto Mendes. Então, gostaria de deixar registrado esse fato. Não achei justa a crítica 
direcionada a esta Casa de Leis, assim como aos vereadores e a presidência. Entendo, 
respeito, mas não poderia deixar de vir a esta tribuna para deixar gravado as minhas palavras. 
Talvez na próxima, em minha opinião, o ex-vereador possa medir adequadamente suas 
críticas. Na realidade as críticas somente serviram a ele como pré-candidato como ele se diz. 
Ele deveria, por obrigação, estar presente nesta Casa para discutir o projeto de lei. Como ele 
pretende disputar as futuras eleições, acredito que ele deveria, por obrigação, estar presente 
nesta Casa para discutir e não acatar uma LDO que votaremos, pois futuramente ele não 
poderá reclamar pelo fato de que não participou do processo de discussão. É somente isso que 
gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, 
imprensa, boa noite. Acredito que 10 minutos não serão suficientes para falar. Então, gostaria 
de dizer que não disponibilizarei aparte a nenhum vereador. Talvez, após o recesso, eu possa 
solicitar duas gravações realizadas há cerca de um mês. Uma delas é como a vereadora disse, 
ou seja, alguns vereadores já começaram a mudar de partido. O Sebastião Manoel ainda não 
mudou porque acredito que o mesmo também é integrante de meu partido. Sou presidente do 
partido e até o presente momento não assinei absolutamente nada relacionado ao 
desligamento de algum indivíduo. A segunda questão é relacionada ao Sr. Siqueira. Respeito 
o Siqueira, mas disse que seria uma demandada total. Isso porque o prefeito Toninho Bellini 
não pode se reeleger. Esse assunto é somente o começo. A partir do mês de setembro vocês 
constatarão o que realmente acontecerá na política de nossa cidade. Somente alguns 
vereadores mudaram de partido, mas acredito que a correria ficará imensa. Muitas pessoas 
cairão do cavalo pelo fato de que estão se desligando do partido de origem para integrarem 
outros partidos. Coligações serão feitas e algumas pessoas cairão na mesma situação. Aqueles 
que não têm a capacidade de ficarem onde estão, em minha opinião, não ficarão bem. Isso é 
somente o começo. Está gravado o que falei. Outro assunto que gostaria de falar, lembrando 



que é muito bom a Rádio Clube estar presente nesta Casa, é relacionado a um direito de 
resposta. As coisas acontecem sem querermos. Então, para falar na Rádio é necessário pagar. 
A empresa necessita receber. O prefeito, assim como o deputado, falaram na Rádio. O nobre 
deputado é maravilhoso, gigantesco, tão grande que não cabe dentro dele próprio por tudo 
aquilo que fala. Ele é o suprassumo, mas ele dá cada tiro no pé que não dá para acreditar. 
Existe um ditado que diz o seguinte: “Quem muito fala, se arrebenta.” Ele disse que falou 
com o ex-presidente, Sr. Itamar Franco, alegando que nunca deixaria ele sair do palácio. Ele 
diz essas situações somente depois que a pessoa morre. Não tem como sabermos se é verdade 
ou mentira. Ele nunca falou sobre o ex-presidente na vida. Atualmente ele está dizendo que o 
PT o ajudou em São Paulo pelo fato de que tentaram derrotá-lo. Existe uma gravação da 
Rádio Clube realizada um dia após sua perda nas eleições de nossa cidade. Ele acabou com o 
presidente Lula. Enfim, acredito que a maioria das pessoas ouviram seu pronunciamento na 
Rádio Clube. Acredito que muitas pessoas estão ouvindo a Rádio Clube nesta noite. O 
deputado se acha tão poderoso e grande que diz que é a quarta vez que é eleito deputado. 
Olhem como é bom ele dizer essa situação. Ele também disse que foi o responsável em 
conseguir o terreno do SESI e da ETEC. Cabe ressaltar que ele se esqueceu de falar que 
esteve 28 anos à frente da Prefeitura e quatro vezes eleito como deputado. Inclusive, foi eleito 
como deputado duas vezes antes da administração Toninho Bellini. Ele sempre diz que o 
prefeito Toninho Bellini não quer fazer nada com ele. Ele diz que envia muitos ofícios porque 
o prefeito Toninho Bellini não solicita. Ele vem com uma bicicleta de uma roda e diz que a 
mesma precisa andar. A roda da frente seria a mulher dele. Desse modo, ela ficará como 
prefeita, ele como deputado e quem sabe futuramente seus filhos como senadores. Ficarão 
todos juntos. Por que digo isso? Se ele foi deputado duas vezes antes da administração 
Toninho Bellini e se realmente possuía todos os terrenos, gostaria de saber o porquê que ele 
não fez a ETEC, o SESI ou a reforma do morro do Graví. Gostaria de parabenizar o prefeito 
Toninho Bellini, pois o mesmo está na boca da população de nossa cidade. Depois de muitos 
anos o único prefeito que teve coragem de revitalizar o morro do Graví foi o prefeito Toninho 
Bellini. As pessoas que ainda não viram a reforma devem constatar de perto. Ele está se 
acabando e perdido no que está dizendo. Sabem o porquê que ele não conseguiu fazer a ETEC 
ou a escola do SESI antes do prefeito Toninho Bellini? Porque o povo não é tonto e não 
esquece. Ele fez uma renúncia no dia 31 de dezembro de 2004, lembrando que trouxe alguns 
papéis no passado, de R$ 17.000.000,00. Foi o maior golpe dado no povo de Itapira. Ele 
também deixou uma dívida no valor de R$ 30.000.000,00. Para fazer a ETEC a Prefeitura 
disponibilizou cerca de R$ 600.000,00 de contrapartida. Para fazer a escola do SESI houve 
contrapartida por parte da Prefeitura. Tudo que é feito a Prefeitura entra com contrapartida. 
Atualmente a Prefeitura possui dinheiro em caixa. O Fundo de Aposentadoria estava 
arrebentado. O Fundo de Aposentadoria estava falido, lembrando que muitos ex-funcionários 
da Prefeitura não receberiam suas aposentadorias. No passado ele era um prefeito falido e 
acabado. Ele faz tudo aonde vai. Ele é amigo até do ex-presidente que faleceu. Como ele irá 
trazer um ofício alegando que lamentou sair pela porta da frente? O segurança ficou 
assustado. Vai saber o motivo pelo qual o segurança ficou assustado. Ninguém sabe. Ele não 
sabe o que está falando. Ele deveria pensar antes de falar. Então, gostaria de dizer aos 
ouvintes da Rádio e aos internautas que estão me vendo que a política vai começar. É jogo 
baixo. Acreditem, pelo amor de Deus, que ele voltou com as mesmas palavras e ataques. Ele 
desmereceu todos os vereadores desta Casa dizendo que somente dois trabalham. Gostaria de 
dizer aos dois vereadores que foram citados que será inútil caso ele tente desestabilizar esta 
Casa. Sempre respeitei o Kará e o Carlinhos. Acredito que os demais vereadores também 
trabalham nesta Casa. Caso dependa de minha pessoa, gostaria de dizer que nunca irei virar a 



cara para os vereadores Kará e Carlinhos. Trabalhamos juntos nesta Casa. Atualmente ele está 
dizendo que muitas pessoas não prestam, lembrando as mesmas ficavam em seu lado político. 
Muitas pessoas estiveram junto a ele. Aprenderam política com ele, sendo que atualmente ele 
está alegando que elas não servem para absolutamente nada. Ele sempre fez esse tipo de coisa 
em sua vida particular e política. Ele usa e depois chuta as pessoas. Muitas situações estão 
concretizadas em nossa cidade. Em todas as situações a Prefeitura entrou com contrapartida. 
O falido não fez nada no passado. Ele disse que possui um 'fusquinha', mas o comentário que 
existe não é esse. Gostaria de dizer que é uma grande oportunidade estar nesta tribuna para 
responder. Ele deve imaginar que Itapira está morta, assim como seus cidadãos. Não estou 
morto. Espero que o povo de Itapira saiba avaliar a verdade. As crianças nunca tiveram 
uniformes ou merenda de qualidade. Ele era deputado e o seu irmão era o prefeito dessa 
cidade na época. A bicicleta já estava formada no passado. Acredito que ele queira uma 
bicicleta de circo, ou seja, uma bicicleta com uma enorme roda traseira e uma pequena roda 
dianteira. Ele não quer uma bicicleta normal. Ele não sabe o que está falando. Caso ele volte, 
acredito que a Prefeitura ficará arrebentada novamente. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 23ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de Julho de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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) Ofício 
Especial.- Apresenta ao plenário o Balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas 
do mês junho. Autoria. Manoel de Alvário Marques Filho. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 3º) RELATÓRIO Nº. 005/2011.- Prestação de contas pelo Poder Executivo, 
referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011, apresentada em audiência pública no dia 
25 de maio, no plenário da Câmara Municipal. Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à 
leitura dos Projetos de Resolução. 4º) Projeto de Resolução nº. 004/2011.- Em que o Sr. 
Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Institui a 
Consulta Pública no âmbito da Câmara Municipal de Itapira. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução, o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0075/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo a doar veículos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de 
Lei nº. 0076/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. SENAI. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0077/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina de Profª Maria de Lourdes Trani Bellini, a EMEB que está sendo construída no 



Istor Luppi. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 8º) PARECER nº. 109/2011.- 
Ao Projeto de Lei nº 059/2011. As Comissões Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, 
que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei no 59/10, que 
"Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município 
para o exercício de 2012 e dá outras providências", de autoria do Chefe do Poder Executivo, 
bem como à Emenda Modificativa nº 01/2011, de autoria da Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos, acordaram por exarar parecer favorável à propositura tendo em vistas os 
minuciosos e acurados estudos realizados por estas Comissões, bem como dos 
esclarecimentos prestados pelo Diretor Financeiro da Municipalidade Sr. Valteir de Freitas, 
por ocasião da audiência pública para apresentação do presente Projeto de Lei, realizada nesta 
Casa no dia 25 de maio de 2011, conforme Relatório nº 06/2011. Na oportunidade, após 
minuciosas e esclarecedoras explicações do Diretor de Finanças da Municipalidade, os 
membros destas Comissões puderam constatar que o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do exercício 2012 cumpre todas as exigências da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, da Constituição Federal e da Lei 4320, inexistindo, portanto, óbice de natureza jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini requer e a Casa 
aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a 
fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) 
PARECER nº. 111/2011.- Ao Projeto de Lei nº 68/2011. 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 68/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de um crédito adicional no valor de 
R$ 650.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto às informações 
requeridas pela Vereadora e Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos, tendo em vista tratar-se de abertura de crédito no SAAE, a 
Autarquia informou de forma minuciosa a aplicação da verba ora solicitada. Quanto ao 
mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, 
o Vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria 
seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 112/2011.- Ao Projeto 
de Lei nº 73/2011. 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 73/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Concurso de Fotografia e 
Pintura da XXX Semana Juca Mulato", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de 
Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 
113/2011.- Ao Projeto de Lei nº 74/2011. 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 74/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE, visando ao repasse de recursos financeiros", são de 
parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que 
lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É 
este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Antonio Orcini requer e a Casa aprova por 
unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser 
discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 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. 12º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00196/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulino 
Poli. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00197/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Djalma Rodrigues da Cruz. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00198/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Luiz 
de Souza. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00199/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Santo Sinotti. Autoria. Luis Herminio Nicolai. Décio da 
Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00200/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Elizabete Aparecida Toledo. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 17º) Requerimento nº. 00217/2011.- 
Congratulação com os proprietários da Loja Ita, pela inauguração e ampliação de sua nova 
loja. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00218/2011.- Oficiar o 
Presidente da Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, objetivando gestão junto 
da secretaria estadual de Saúde, para que Itapira seja beneficiada com a vinda de uma 
ambulância adaptada para portadores de necessidade especial de locomoção. Autoria. Décio 
Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
19º) Requerimento nº. 00219/2011.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando 
restabelecer o antigo horário de seu itinerário no bairro José Secchi. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 



Requerimento nº. 00220/2011.- 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 por qual motivo o estacionamento do Hospital 
Municipal ainda não foi pavimentado. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00221/2011.- Oficiar o Presidente da Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, 
objetivando gestão junto aos departamentos competentes do Governo Estadual, ou então que 
por meio de verba parlamentar, contemple a nossa cidade com instrumentos musicais 
necessários para a formação de uma fanfarra na ETEC João Maria Stevanatto. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
22º) Indicação nº. 00379/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que sejam adotadas as medidas 
cabíveis em face do terreno localizado na Rua da Penha, entre os imóveis de número 185 e 
207, tendo em vista as razões especificadas. Autoria. Cleber Borges. A seguir, pela ordem, a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 
00380/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito estudo para instalação de obstáculos na estrada que liga o 
perímetro urbano ao bairro dos Pinheiros em local que especifica. Autoria. Cleber Borges. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
24º) Indicação nº. 00381/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade 
de Antonieta Torres do Amaral. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00382/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito a utilização de um prédio público abandonado na rua Afonso Pena, 
antiga sede do Conselho Tutelar para a implantação de uma Casa de Amparo e Aleitamento 
Materno. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00383/2011.- Sugere implantação da 
Guarda Municipal Ambiental, através de convênio com a Polícia Militar Ambiental do Estado 
de São Paulo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00384/2011.- Sugere criar viveiro de 
mudas de café para implantação de programa de incentivo à cafeicultura junto aos pequenos 
produtores. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00385/2011.- Sugere a criação de 
uma Pinacoteca Municipal. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00386/2011.- Sugere retirada das 
hastes existentes nos acessos da ponte que liga as Avenidas Henriqueta Soares e Liberdade. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00387/2011.- Sugere a construção de 



duas bocas-de-lobo, uma na rua Bento José Vieira, nas proximidades do imóvel nº 232, e 
outra na rua Natálio Bianchesi, ao lado do portão principal da Pista de Atletismo. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) Indicação nº. 00388/2011.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de 
entulho e lixo localizado em um lixão a céu aberto nas proximidades da via que liga o final do 
Jardim Galego ao fundo da Usina Nossa Senhora Aparecida, passando o local popularmente 
conhecido como 'Meia Lua'. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00389/2011.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos na rua Milico, assim como retirada de lixo e entulho no final da via. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00390/2011.- Sugere melhor aplicação e recuperação de 
sinalização no entroncamento da rua Olavo Bilac com a Avenida Vereador David Moro. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 34º) Indicação nº. 00391/2011.- Sugere melhor sinalização na rotatória entre a 
rua Guilherme de Almeida, Avenida David Moro, rua Maria Desidero Sartori e Avenida 
Paulo Lacerda Barbosa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00392/2011.- Sugere execução de 
limpeza nas manilhas do córrego que corta o bairro de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação 
nº. 00393/2011.- Sugere implantação de um ponto de táxi em frente ao Supermercado 
Cubatão da rua Conselheiro Laurindo. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, 
a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 
00394/2011.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de entulho e lixo na Rua dos 
Bandeirantes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00395/2011.- Sugere execução de 
limpeza e recolhimento de entulho e lixo na Rua Arthur Bernardes. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Indicação 
nº. 00396/2011.- Indica ao Sr. Prefeito que proceda estudo junto aos departamentos 
competentes para viabilizar a presença de vigias no antigo prédio que abrigava o Conselho 
Tutelar, devido ao uso indevido do imóvel abandonado. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 
00397/2011.- Sugere a troca de tampa de bueiro nas ruas que especifica. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
41º) Indicação nº. 00398/2011.- Sugere construção de rotatória com um canteiro, entre as 
ruas Luiz Vaz de Camões, Maria C. Pegorari, Antônio P. Camargo e Luis Maciel. Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 



Santos manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00399/2011.- Sugere determinar aos 
departamentos competentes realizar obra no sentido de nivelar as tampas de bueiros nas ruas 
que receberam nova pavimentação. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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: 43º) Ofício SNJ n. 635/2011. 
Ref. Requerimento n. 155/2011.- Informação ao vereador Carlos Alberto Sartori, que 
requereu informações sobre a necessidade de desapropriação em Eleutério para a construção 
de casas populares naquela região. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Ofício 
C.ECR nº 1080/2011 - TC - 003034/003/07.- Ref. Dispensa de licitação e decorrente 
contrato com a EMUHI, visando a execução de projeto denominado "Aprendiz do Futuro". 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Ofício SG-DAO n. 221/2011. Ref. Indicações 
280, 320, 330, 331, 334, 335 e 336/11. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Ofício 
SNJ n. 634/2011. Ref. Requerimento n. 152/2011.- Informação a vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos, que requereu informações sobre a aplicação da lei que dispõe sobre o 
recolhimento de lixo (entulho) a cada trimestre. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
47º) Ofício SNJ n. 660/2011. Ref. Requerimento n. 164/2011.- Informação a vereadora 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações se houve despesas 
empenhadas e não liquidadas em 31 de dezembro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 48º) Ofício SNJ n. 661/2011. Ref. Requerimento n. 165/2011.- Informação a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações se houve 
cancelamento de empenhos, em caso positivo, qual o valor dos mesmos. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 49º) Ofício SNJ n. 656/2011. Ref. Requerimento n. 160/2011.- 
Informação a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações 
sobre o valor que o Executivo destinou no 1º quadrimestre à folha de pagamento. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Ofício SNJ n. 657/2011. Ref. Requerimento n. 
161/2011.- Informação a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu 
informações 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. 51º) 
Ofício SNJ n. 659/2011. Ref. Requerimento n. 163/2011.- Informação a vereadora Sônia de 
Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações sobre qual o montante das 
disponibilidades em caixa em 31 de dezembro de 2010. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 52º) Ofício SNJ n. 658/2011. Ref. Requerimento n. 162/2011.- Informação a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações 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. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 53º) Ministério da Saúde Nº Ref. 012576; 005507; 011049; 012487; 



000387/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$ 141,309,65. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 54º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM046372/2011: Repasse de recursos 
financeiros no valor de R$ 84.780,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) 
Câmara dos Deputados; Orçamento da União: Recursos do Orçamento da União 
Empenhados ao município de Itapira, de janeiro à maio de 2011, no valor de R$ 1.109.999,39. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Câmara dos Deputados; Orçamento da União: 
Recursos do Orçamento da União pagos ao município de Itapira, de janeiro à maio de 2011, 
no valor de R$ 10.768.079,24. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) Departamento de 
Estradas e Rodagem: Informações em atenção ao ofício nº 0210/2011. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 58º) Uvesp: Convite para a realização da 2ª Caravana da 
Acessibilidade Debate Educação Inclusiva a realizar-se no dia 30 de Julho, às 09:00, à Rua 
Dr. João Conceição, 659, Paulista, no município de Piracicaba. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 59º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: Convite para o 
Relançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Direitos da Mulheres, a realizar-se às 14 
horas do dia 05 de agosto de 2011, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nas 
dependências do Auditório Paulo Kobayashi. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
60º) Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil: Convite para a realização do IV 
Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais a realizar-se em Brasília, Distrito Federal, nos 
dias 02, 03, e 04 de agosto de 2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 12 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 Complementar nº 007/2011.- Altera a Lei 
Complementar nº 3.774, de 06 de julho de 2005. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 07/2011. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 
por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 07/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0059/2011.- Estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2012 e dá 
outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei 
nº 059/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 



coloca em primeira votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a 
Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja 
submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento 
verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 
059/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. Aprovado em segunda 
votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJETO E EMENDA MODIFIT IVA . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0068/2011.- Autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 650.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 068/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0072/2011.- Autoriza a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 22.184,80. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 072/2011. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0073/2011.- 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do Concurso de Fotografia e 
Pintura da XXX Semana Juca Mulato. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 073/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0074/2011.- Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, visando ao repasse de recursos financeiros. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 074/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Requerimento nº. 215/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 362/2011. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
9º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 367/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação nº 368/2011.- 
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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 368/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 371/2011. Aprovada menos 1 voto da vereadora senhora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) 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. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 373/2011. Aprovada menos 1 voto da vereadora senhora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) 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. A 
seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores 
estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 
de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) 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. 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 por 30 dias 
para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Junho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em 
única discussão a Indicação nº 00379/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que sejam adotadas as 
medidas cabíveis em face do terreno localizado na Rua da Penha, entre os imóveis de número 
185 e 207, tendo em vista as razões especificadas. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: 
COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS  SANTOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 00380/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
estudo para instalação de obstáculos na estrada que liga o perímetro urbano ao bairro dos 
Pinheiros em local que especifica. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Em 
única discussão a Indicação nº 00386/2011.- Sugere retirada das hastes existentes nos acessos 
da ponte que liga as Avenidas Henriqueta Soares e Liberdade. Autoria: Mauro Antonio 



Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 
00393/2011.- Sugere implantação de um ponto de táxi em frente ao Supermercado Cubatão da 
rua Conselheiro Laurindo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 12 de Julho de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Em 
única discussão a Indicação nº 00398/2011.- Sugere construção de rotatória com um canteiro, 
entre as ruas Luiz Vaz de Camões, Maria C. Pegorari, Antônio P. Camargo e Luis Maciel. 
Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 12 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. 


