
ATA DA 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 de agosto 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: “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa, internautas, ouvintes da 
Rádio Clube, boa noite. Faço uso da palavra para deixar registrado nos anais desta Casa o 
falecimento de uma personalidade ímpar chamada Sr. José Caio. Foi uma pessoa que sempre 
fez o bem ao próximo. Sempre trabalhou em prol das entidades e daqueles que mais 
necessitavam. Então, tive a imensa alegria e satisfação de ter convivido com o Sr. José. Era 
integrante da igreja Matriz Nossa Senhora da Penha. Lembro-me que o Sr. José sempre 
disponibilizava algumas palestras ao grupo de jovens do qual minha pessoa era integrante. O 
Sr. José sempre levava palavras amigas e confortáveis aos mais necessitados. Aos seus 
familiares, a Sra. Maria, seus filhos, netos e bisnetos, gostaria de deixar essa homenagem 
registrada nesta Casa pela passagem do falecimento de um cidadão que cumpriu com seus 
deveres em nossa querida cidade. Cabe ressaltar que o Sr. José também era irmão do saudoso 
ex-prefeito Sr. Antonio Caio. Com certeza estamos muito tristes pelo falecimento do Sr. José. 
Acredito que ele está em um bom lugar, pois sempre semeou coisas boas em nossa terra. 
Outro assunto que gostaria de dizer é relacionado a algumas indicações de minha autoria. 
Uma delas é no sentido de que os moradores da Fazenda São Joaquim, imediações da Usina 
Virgolino, estão reclamando que não está havendo transporte público. Alegam que 
anteriormente o ônibus fazia o percurso da Fazenda São Joaquim. Atualmente não está 
havendo esse tipo de transporte. Muitas pessoas que estudam no período da noite estão sem 
transporte, assim como as pessoas que necessitam de atendimento médico na zona urbana da 
cidade. Cabe ressaltar que a Fazenda está situada muito longe das margens da rodovia. 
Baseado nessa situação elaborei uma indicação para que a empresa responsável viabilize 
transporte para a população que reside na referida localidade. Acredito que a empresa deve 
atender as necessidades de toda população itapirense. Como vereadores reivindicamos e 
solicitamos situações favoráveis a toda população. Outra indicação de minha autoria faz 
referência a Secretaria de Educação. Atualmente não existe no quadro de funcionários da 
Secretaria de Educação uma psicopedagoga. A referida profissional atuaria na área de 
Educação atendendo as crianças com dificuldades no aprendizado. Como atualmente muitas 
crianças estão sendo encaminhadas para esse tipo de tratamento, o quadro de funcionários da 
Secretaria de Educação de nosso município ainda não apresenta esse tipo de profissional. 
Desse modo, elaborei essa indicação no sentido de que seja promovido algum tipo de 
concurso público para que esse profissional possa ser admitido no quadro de funcionários da 
municipalidade. Acredito que o setor de Educação de nossa cidade possui recursos para que 
esse tipo de profissional seja admitido. Crianças com esse tipo de problema não podem sofrer 
descaso por conta de quem administra nossa cidade. Acredito que não estou solicitando 
situações impossíveis e sim o que é de real direito de todas as crianças de nossa cidade. Em 
relação ao contrato efetuado entre a Sanepav e o Executivo de nossa cidade, gostaria de dizer 
que o Tribunal, mais uma vez, negou provimento ao recurso. A Prefeitura, mais uma vez, 



perdeu. Fica constatada a ilegalidade desse contrato. Acredito que a justiça é procurada para 
que os fatos possam ser esclarecidos. Como vereadores e agentes fiscalizadores, nos cabe 
verificar e constatar onde é empregado o dinheiro público, pois a verba arrecadada, através de 
impostos, deve ser investida em condições que beneficiarão toda a população. Enquanto esse 
contrato perdura com todas as referidas irregularidades, acredito que devemos aguardar a 
justiça. A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura interpôs, por duas vezes, recursos a 
justiça local. Segundo o Conselheiro Sr. Renato Martins Costa a Prefeitura não teria cumprido 
efetivamente as exigências. Então, acredito que cabe a todos nós, como vereadores, 
fiscalizarmos essa situação. Com certeza esse contrato será desfeito por força de lei. Isso está 
próximo de acontecer. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra 
a Vereadora Sra. SÔNIA DE FATIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa. 
Começo acreditar que Itapira tem a sina. A sina do mal feito. Um é o Hotel Fazenda, 
Conservias e outro é a questão do lixo. Está difícil o negócio nesta cidade. Sai um e entra 
outro, sendo que a coisa vai descambando. Não é sobre esse assunto que gostaria de falar. 
Venho a esta tribuna, senhor presidente, para dizer várias coisas. A primeira delas é que senti 
a falta dos senhores na convenção do PDT que lançou a pré-candidatura do Sr. Alberto 
Mendes. Somente minha pessoa esteve presente na convenção. O presidente desta Casa, assim 
como o nobre vereador Luis Henrique Ferrarini, não estiveram presentes na convenção. 
Imaginei que vocês estariam presentes. Acreditava, Mino, que todos vocês estariam presentes, 
mas não encontrei ninguém. Somente eu como integrante do PT esteve presente. Fui prestigiar 
a candidatura do Alberto Mendes. Afinal de contas, acredito que todos sabiam de sua 
pré-candidatura. Não sei se a candidatura chega ao final, mas acredito que é uma questão de 
deferência em relação a pessoa do Alberto Mendes. Acredito que ele merece isso. Tanto que 
ele já enfrentou muitas trincheiras conosco. Então, nada mais justo do que estar presente e 
apoiar. Gostaria de deixar bem claro uma questão. Não é apoiar a candidatura, mas sim o 
evento que ele estava participando. Existe uma diferença muito grande. Gostaria de deixar 
registrado os meus parabéns direcionados a Cristina, pois a mesma reuniu um número bem 
significativo de pessoas no evento. Isso seria o primeiro ponto. O segundo ponto é no sentido 
que tenho uma indicação. Existem horas que pensamos em até fazer um troféu. Algum troféu 
no sentido de incompetência ou coisa parecida. Vocês já viram como são pintadas as faixas de 
nossa cidade? Caso tivermos que parar na faixa, acredito que devemos derrubar todas as casas 
ou se adiantar na faixa para que a população nos insulte através de palavrões. Acredito que 
todas as casas devem ser derrubadas caso permanecermos na faixa, pois ninguém enxerga. 
Então, o requerimento é nesse sentido, ou seja, mudar as faixas. A faixa não é para ser 
implantada naquele local e sim em outro local. Quem faz esse tipo de coisa merecia ganhar 
uma taça. Essa seria a primeira questão. A segunda questão que me traz a esta tribuna, meus 
senhores, já que é de conhecimento de todos, é relacionado a aquele lamentável acidente que 
acorreu com a criança que foi queimada na creche municipal. Começo a ficar muito 
preocupada porque eu e o nobre vereador Luis Hermínio Nicolai participamos de uma reunião 
no Conselho Tutelar. Não vou dizer o que foi discutido no Conselho Tutelar porque acredito 
que não é um momento plausível para tal feito. Posso dizer o que a Prefeitura está 
disponibilizando de retorno para toda a população, ou seja, nada. Nada vezes nada. Somente 
foram ao jornal após termos tomado conhecimento do fato através da imprensa. Ninguém se 
fala em absolutamente nada. O prefeito não disponibiliza a menor explicação. Inclusive, 
solicitei ao Elias para elaborar um requerimento solicitando todo o processo administrativo 
para verificarmos a real situação. Não adianta chegar a reunião e falar o seguinte: “Pode 
parecer loucura, mas acho que é isso.” Não adianta acharmos nada. Devemos possuir 



documento em mãos. Até o presente momento somente foi feita uma cortina de fumaça em 
cima dessa situação. Isso é lamentável. Sempre falo que a mulher de César não deve somente 
ser honesta e sim também parecer honesta. Algo da gravidade que aconteceu permanece do 
mesmo modo. Ninguém fala nada e somente estão fazendo uma cortina de fumaça diante 
dessa situação. Não sabemos o que está acontecendo. Como que a população fica? Eu não 
tenho nenhum filho na creche. Minhas filhas são bem grandes e não possuem mais idade para 
freqüentarem a creche. Fico pensando e me solidarizando em relação aos pais que deixam 
seus filhos na creche. Muitos pais deixavam seus filhos na creche imaginando que seria o 
local mais seguro possível que poderiam freqüentar. Todos sabem, assim como o presidente 
desta Casa, que na hora que se nivela, é nivelado por baixo. É lamentável? É lamentável. A 
creche é um local ruim de as crianças ficarem? Não é um local ruim para as crianças ficarem, 
mas, todavia, do jeito que a coisa está sendo conduzida, o senhor a de convir comigo, senhor 
presidente, que os pais possuem motivos para ficarem aflitos. Não é? Lamento profundamente 
por qual motivo? Porque acidentes acontecem. Caso foi um acidente, acredito que a situação 
deveria se tornar pública, assim como as circunstâncias de como o acidente ocorreu. Se não 
foi um acidente, acredito que deveria ser punido exemplarmente quem cometeu essa 
barbaridade. Em minha opinião, essa situação é uma barbárie. Estou querendo acreditar que 
tenha sido um acidente, mas ninguém esclarece absolutamente nada a ninguém. Minha 
preocupação é nesse sentido. É exatamente essa a minha preocupação de me colocar no lugar 
de uma mãe que deixa seu filho cedo sem saber, efetivamente, o que realmente acontece 
dentro das dependências da creche. Vereador Manoel Marques, gostaria de dizer ao senhor foi 
muito grave o que ouvi no Conselho Tutelar. Posso dizer que não ouvi sozinha. O vereador 
mino estava comigo. Foi muito grave o que ouvi no Conselho do ponto de vista de qual seria 
o protocolo que a creche cumpre quando acontece alguma coisa em relação as crianças. É 
muito grave o que ouvi. Então, estou encaminhando para a Prefeitura a cópia de todo 
processar da comissão processante, pois o Conselho Tutelar nos explicou que o mesmo vai até 
um determinado ponto. Acima de determinado ponto a situação fica nas mãos da Prefeitura, 
assim como nas mãos do Ministério Público. Novamente gostaria de dizer que foi muito grave 
o que ouvi. Disse ao nobre vereador Mino que tínhamos que elaborar um projeto de lei 
relacionado a um protocolo de creche e escola norteando como devem agir em caso de 
acidente ou algum incidente que ocorra nesses locais públicos. O que é feito atualmente é 
lamentável. O que é feito atualmente não pode continuar sendo feito. Então, essa seria a 
minha preocupação. Ouvi uma situação no Conselho Tutelar e não vou dizer. Também 
gostaria de ouvir da Secretaria de Educação. Depois digo a situação, pois acredito que 
devemos ouvir os dois lados. Por isso estou solicitando toda a documentação. Também 
solicitarei a presença da Secretária de Educação em uma audiência para explicar a situação a 
toda população. Devem explicar o que não foi explicado. Quando começa a formar uma 
nuvem de fumaça em relação a esse assunto, automaticamente começo a ficar preocupada. 
Acidentes acontecem na minha casa ou em qualquer lugar. Na medida em que ninguém vem a 
público assumir absolutamente nada ou falar, efetivamente, o que aconteceu, automaticamente 
dá azo para as pessoas imaginarem o que quiserem. É isso que não pode acontecer. O Poder 
Público está presente para trabalhar para o público. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
membros da Mesa, companheiros vereadores, público presente, imprensa. Primeiramente 
gostaria de desejar a todos os companheiros vereadores um bom início de trabalho que se 
inicia a partir desse segundo semestre letivo. Desejo que todos os vereadores tenham muita 
energia para enfrentar os próximos dias que virão. Não viria a esta tribuna, pois estou com a 
garganta ruim, mas gostaria de colocar alguns pontos em relação a Sanepav. É incrível, pois 



estamos entrando no oitavo ano de administração Toninho Bellini. Muito se fala sobre a 
questão da Sanepav, mas como líder do prefeito acredito que em várias discussões que 
tivemos nesta Casa em relação a tomada de decisões muitas pessoas dizem que o prefeito 
deve assumir os riscos e dar a cara para bater. Lamento que muitas pessoas esquecem algumas 
palavras que disse no início de 2006. Gostaria de repetir as mesmas palavras. Caso alguém 
diga que é mentira, peço para que essa mesma pessoa venha me cobrar pessoalmente. O 
município de Itapira tinha um caminhão do ano de 1976 na cor azul. O veículo era um tipo de 
sucata de uma carcaça de ônibus que possuía um alambrado em sua volta. Cerca de quinze 
pessoas ficavam em cima desse veículo. Lamento quem se diz oposição e não toca nesse 
assunto. O Sindicato e o Ministério Público proibiram cerca de quinze funcionários, mesmo 
possuindo insalubridade, de trabalharem em cima daquele veículo. Não existia coleta seletiva. 
As seringas hospitalares eram macetadas com chinelos havaianas em cima do caminhão. 
Então, é brincadeira. Caso exista algum problema relacionado a Sanepav, acredito que logo 
será resolvido. Caso o prefeito necessite ser condenado por essa situação, acredito que o 
mesmo provará para todos que não adianta meter o peito. A situação dos funcionários da 
Prefeitura era uma catástrofe. Muitas pessoas contraíram hepatite em cima daquele caminhão. 
Era um caminhão Mercedes do ano de 1976. O veículo possuía um alambrado de campo de 
futebol em sua volta com quinze cidadãos sobre ele. Na verdade o que querem dizer é que 
existe corrupção. Alguém sabe onde estão sendo pesados os caminhões da Sanepav? Alguém 
presente neste recinto sabe? Os caminhões estão sendo pesados na empresa Cremasco. Sabem 
o que tem em volta da balança da empresa Cremasco? Nada. Os portões da empresa estão 
abertos para quem quiser verificar a situação. Estão abertos para a imprensa, assim como para 
qualquer cidadão itapirense. Aquele que quiser ficar sentado com um caderninho nas mãos e 
verificar a situação pode ficar a vontade. Que tipo de transparência maior deve existir em uma 
determinada administração? A situação não está fechada entre quatro paredes. Não importa se 
está chovendo ou fazendo frio, pois os caminhões são pesados diuturnamente na balança da 
empresa Cremasco. Peço ao povo de Itapira para verificar a situação mais de perto na empresa 
Cremasco. Qualquer cidadão pode acompanhar a pesagem dos caminhões de lixo. Desse 
modo, quando a Prefeitura lançar o pagamento, qualquer cidadão itapirense poderá calcular a 
situação. Onde está a corrupção? O Ministério Público, como em muitas vezes, já pegou 
contas de presidentes desta Casa, assim como de candidatos a eleição, devido a cálculos que 
não batiam. Itapira está limpa. Tivemos alguns problemas relacionados ao aterro sanitário, 
mas nunca jogaram lixo na quantidade que estão jogando atualmente na localidade. Essa 
situação não existia em nossa cidade, pessoal. Acredito que o pessoal deve colocar a mão na 
consciência. Algumas pessoas nasceram para criticar. Muitas pessoas acreditam que tudo está 
ruim. Acredito que essas pessoas devem conversar com o prefeito para o mesmo trazer o 
antigo Mercedes novamente. A Sanepav possui 12 caminhões em circulação em nossa cidade, 
lembrando que todos os funcionários possuem equipamentos de proteção. É uma 
responsabilidade imensa. A Prefeitura não terá nada a ver caso algum funcionário sofra algum 
tipo de acidente. Caso ocorra algum processo, o mesmo será em nome da empresa. Muitos 
acidentes aconteceram em sete anos de administração. Caso não houvesse essa empresa, 
acredito que a Prefeitura estaria pagando por essas situações. Devemos colocar a mão na 
consciência e parar de criticar. Pelo amor de Deus. Gostaria de fazer um apelo a toda 
população de Itapira. Peço para que todos acompanhem a situação de perto na empresa 
Cremasco. Podem sentar com seus cadernos e realizarem os cálculos. É brincadeira esse tipo 
de conversa fiada. Criticam somente para tentarem denegrir a atual administração. Falava-se 
muito na situação da merenda, mas acredito que tapou a boca de muitas pessoas de nossa 
cidade, assim como de toda a região. Nunca mais falaram da situação da merenda de nossa 



cidade porque as crianças estão fazendo cerca de cinco refeições por dia. Existem 
nutricionistas acompanhando a situação. Cabe ressaltar que são alimentos de primeira 
qualidade. É mais caro? Sim, mas olhem a importância e responsabilidade da empresa. Caso 
acontecesse algum tipo de intoxicação no passado, acredito que a Prefeitura deveria indenizar 
os indivíduos. Atualmente a empresa é responsável por situações como essa. Nesses sete anos 
de administração não aconteceu nada de errado em relação a merenda que é fornecida nas 
escolas. Antigamente, perdoe-me dizer, um balde de comida saía da Prefeitura numa perua 
Kombi em direção as escolas de nossa cidade. Por dez anos essa situação permaneceu. Por 
que os vereadores não vêm a esta tribuna e falam como era a situação da merenda em nossa 
cidade no passado? Desse modo, teremos parâmetro de comparação. Automaticamente o 
próximo administrador dessa cidade tentará ser melhor que os dois administradores anteriores. 
Tenho certeza que o que foi feito nesses sete anos está um milhão de anos luz à frente do 
'panelão de sopa' e do caminhão com alambrado que realizava a coleta de lixo em nossa 
cidade. Então, quem quiser falar em relação a merenda ou do lixo, primeiramente deve pensar 
muito bem no que vai falar para não dizer bobagem. Em segundo, acredito que a pessoa deve 
procurar saber, pois a informação é disponibilizada a qualquer cidadão. A merenda está 
presente nas escolas para quem quiser experimentar e a empresa Cremasco está de portas 
abertas para quem quiser verificar a situação do lixo. Caso necessite dizer mais alguma coisa, 
automaticamente falarei na próxima sessão. Isso é brincar com a cabeça da população de 
Itapira. Essa situação somente vem a confundir os cidadãos de nossa cidade. Isso é um 
absurdo, pois está um milhão de anos luz à frente do que estava no passado. Caso alguém 
acredite que seja exagero, tudo bem. Em relação a reforma do Morro do Gravi muitas pessoas 
falaram barbaridades, mas acredito que muitas também queimaram a língua. Muitos 
itapirenses morreram naquela localidade defendendo a nossa cidade. Muito obrigado e boa 
noite.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Senhor presidente, público que nos honra com sua presença, imprensa falada e 
escrita, ouvintes da Rádio Clube, internautas, boa noite. Ouvi atentamente os vereadores que 
me antecederam. É sempre boa essa situação, pois nos permite verificar os fatos. 
Primeiramente gostaria de dizer que é um prazer retornar os trabalhos na data de hoje em que 
pese estar presente todos os dias nesta Casa. Gostaria, como o nobre vereador Mino disse 
anteriormente, de desejar um bom retorno a todos os colegas parlamentares. Como fiquei 
muito tempo no gabinete, gostaria de explicar algumas situações. As pessoas estão dizendo 
que acabou o ultimo recurso, a situação do lixo foi condenada, dentre outras situações. 
Realmente acabou o último recurso, mas vamos dizer para um bom entendedor e advogado 
que somente acabou mediante o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão técnico 
e tem que passar por esta Casa. Cabe ressaltar que também existem os recursos da justiça 
comum, ou seja, local onde os prefeitos e presidentes de Câmaras tem se defendido e 
revertido muitas situações. Quase sempre é processo político. Situações como essa se iniciam 
no Tribunal de Contas. Gostaria que ficasse gravado essa situação. Não tenho medo de 
afirmar essa situação porque é uma realidade. Existem muitas pessoas sérias em vários 
lugares. Em primeiro momento os auditores fazem o levantamento técnico e contábil. Isso é 
muito importante. Logo em seguida a situação é encaminhada a diferentes órgãos. Gostaria de 
dizer a todos que o lixo é uma questão de posicionamento. O prefeito Toninho Bellini, na 
época, assumiu a Prefeitura sem caminhão de lixo. O ex-prefeito Barros Munhoz tinha 
terceirizado o serviço de uma maneira diferente. Ele locou os caminhões, lembrando que os 
mesmos não eram da Prefeitura, para recolher o lixo pela cidade. A diferença é que a 
Prefeitura pagava pneu, manutenção, pintura e tudo mais, além do aluguel. Na realidade não 
sei o porquê que o grupo do Barros Munhoz vem a esta tribuna e fala sobre a terceirização do 



lixo, sendo que eles foram os primeiros a fazer. A única diferença é a forma. Para que vocês 
saibam, gostaria de dizer que não temos nenhum tipo de preocupação em relação a discussão 
de ter que passar pelo Tribunal, haja vista que é necessário todo esse tipo de processo. Caso 
haja alguma dúvida o processo deverá ser encaminhado ao Tribunal. Caso futuramente o 
tribunal entenda que essa situação esteja errada, a situação deverá passar por esta Casa. Caso 
esta Casa entenda que também esteja errada, acredito que todo o processo deverá ser 
encaminhado ao Fórum. Lá a situação poderá ser discutida. Quero que vocês também saibam 
que a Prefeitura, posso dizer porque estava presente no gabinete, possui um parecer do 
CAEX, órgão da promotoria pública, responsável em realizar os cálculos que afirmam 
claramente que o sistema atual é mais barato do que sistema utilizado pelo Barros Munhoz. É 
claro que não ficamos divulgando essa situação pelas ruas porque não existe nenhum tipo de 
necessidade. Acredito que não precisamos nos defender em relação a essa situação. Devemos 
mostrar os fatos ao Tribunal de Contas e, caso necessário, mostrar os fatos no tribunal. Então, 
no momento exato apresentaremos o parecer do CAEX. O parecer apresenta a sistemática de 
que o sistema atual é melhor do que o sistema utilizado pela administração Barros Munhoz. 
Nem por isso nunca massacramos que ele estava correto ou errado. Simplesmente não 
concordamos em relação a forma que foi feito no passado. Se eu for dar ouvidos para tudo 
que é divulgado pela imprensa, acredito que também estou obrigado a acreditar que o 
deputado desviou dinheiro e tudo mais. Não podemos acreditar nessa situação até que ele 
prove ao contrário para a justiça. É notório que quando se instaurou o inquérito policial e o 
processo pela promotoria, o promotor alegou que ele é culpado. Então, se quiser olhar pelo 
lado político da condenação, automaticamente estarei junto ao promotor. Caso queira ir do 
lado do Munhoz como eles, automaticamente afirmarei que o promotor está errado. O 
processo está em andamento, houve quebra de sigilo bancário e o juiz decidirá a situação. 
Existem várias outras instâncias, sendo que não tenho a certeza se estaremos vivos para 
constatarmos a decisão final desse processo. Todas as contas do prefeito Paulo Silva, de Mogi 
Mirim, foram rejeitadas. Até onde sei a maioria das contas foram revertidas. Quase todas as 
contas foram revertidas na justiça comum. Aqui, por exemplo, estamos com problemas nas 
contas da Educação do ano de 2007, onde alegam que está sendo rejeitada por porcentagem 
mínina ultrapassada. O governo Federal apresentou o mesmo problema na época do Lula, 
sendo que foi considerado normal, tendo em vista o valor módico. O governo do Estado teve 
suas contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado dizendo que poderia deixar restos a 
pagar no ano seguinte desde que tivesse dinheiro. Para a Prefeitura de Itapira a regra não 
valeu. Só valia caso fosse restos a pagar até 31 de janeiro. E o contrato que vai até o fim do 
ano? Por que vale para o Estado e para o nosso município não? Então, vocês vão me 
desculpar. Existem muitas decisões contraditórias dentro do próprio Tribunal de Contas. Cada 
relator do Tribunal de Contas possui uma visão diferenciada. Atualmente todos estão sujeitos 
a situações como essa. O vereador Izaltino foi condenado nesta Casa por um dinheiro que não 
veio, pois a Câmara decidiu devolver antes de vir. Ele disse que não precisava para ajudar a 
Prefeitura. Só porque o dinheiro não entrou para automaticamente ser feito um cheque para 
enviar novamente a Prefeitura, ele acabou sendo condenado pelo fato de que não atingiu o 
índice desejado. O dinheiro estava no orçamento. Caso o dinheiro tivesse entrado na conta da 
Câmara e logo em seguida tivesse sido devolvido a Prefeitura, automaticamente o índice seria 
alcançado. Essa situação aconteceu com o Izaltino, antigo presidente desta Casa. Devemos ter 
muito cuidado quando falarmos sobre contas. Particularmente possuo esse cuidado. Caso 
fosse uma aberração de algo que realmente resultasse em cadeia e tudo mais, acredito que 
deveríamos começar pela situação do Hotel Fazenda, pois o mesmo somente resultou em 
prejuízo na administração Barros Munhoz. Cabe ressaltar que em nossa administração o Hotel 



Fazenda também somente gerou prejuízo. Acredito que todos deveriam ser presos. Pior que 
aquilo não existe, sendo que até o presente momento nenhuma decisão foi tomada. Todas as 
contas do Hotel Fazenda foram rejeitadas. Alguém pode dizer que na época foi um 
investimento, mas qual seria a diferença de prejuízo e investimento? O dinheiro da população 
deve ser bem gasto. Então, particularmente, fico muito preocupado quando se fala em contas. 
Prefiro aguardar os fatos pra discutir futuramente. Somente gostaria de fazer esse tipo de 
esclarecimento porque se fala muito na questão do lixo, sendo que muitas pessoas não sabem 
da real situação. Atualmente existe na Prefeitura um procedimento do CAEX que diz que a 
situação do lixo está correta e é mais vantajosa comparada a situação anterior. Gostaria de 
lembrar a todos que somente fomos obrigados a terceirizar porque se devolveu os caminhões 
na virada do ano. Aliás, as coletas de lixo na zona rural de nossa cidade somente se iniciaram 
nessa administração. Então, acredito que não devemos discutir sobre essas situações. A 
balança está na empresa Cremasco, como disse o nobre vereador Mino Nicolai. Acredito que 
somente houve um erro quando ainda estava no gabinete da Prefeitura. Um determinado 
funcionário pesou errado, mas acredito que não cabe discussão. Quanto às afirmações da 
nobre vereadora em relação ao não comparecimento no evento do Alberto Mendes, gostaria 
de dizer que não fui ao evento porque uma semana antes os jornais estavam colocando que eu 
queria serviços do Alberto Mendes e que ele não queria a minha presença como vice. Como 
ele já não quer a minha presença como vice e ainda não me quer presente no evento, acredito 
que as pessoas pensarão que estou correndo atrás dele. Então, liguei para a Cristina. Gosto de 
deixar gravado, nobre vereadora. Somente não estive presente por essa situação. Nunca vi 
uma convenção para lançamento de uma pré-candidatura. Já vi convenção de lançamento de 
candidatura. Desejo sorte a ele como disse em minha entrevista. Acredito que o momento é 
oportuno para discutirmos base de vereador, pois todos estão muito preocupados com o 
candidato a prefeito. Cabe ressaltar que não tem prefeito sem base de vereador. Então, em 
minha opinião, acredito que o momento é oportuno para discutirmos candidatura de vereador. 
Esse é o ponto de vista de vossa excelência. Às vezes não concordo, mas respeito, pois vossa 
excelência também não concorda com muitas coisas que digo. O mínimo que devemos ter é 
respeito nesta Casa. Acredito que estamos fazendo o nosso papel. Vossa excelência sabe que 
já tivemos momentos difíceis nesta Casa. Inclusive, em muitas vezes, alguns vereadores 
tiveram que sair desta Casa escoltados. Lembro-me de um episódio que uma pessoa me disse 
para entrar pelas portas do fundo. Disse a essa pessoa que fui eleito para entrar pela porta da 
frente. Ele disse que não se responsabilizaria pela situação. Disse que também não me 
responsabilizaria, pois estava louco para encerrar a sessão. Esse fato ocorreu quando houve a 
venda do SAAE para a Sabesp. Cruzaram o braço e fui passando. Foi como um corredor 
polonês de ombro, ou seja, um batia com o ombro aqui e outro lá. Cheguei a minha mesa, 
prossegui com o andamento da sessão, discutimos muito e logo em seguida fomos embora, 
sendo que esta Casa não possuía a presença de mais ninguém. Depois que aguardaram 
fazermos o nosso pronunciamento, automaticamente não tinha nenhum macho do lado de fora 
do recinto deste plenário. Algumas pessoas se passam por macho enquanto tudo está agitado. 
Depois que acabamos dizendo algumas verdades e citamos nomes, automaticamente algumas 
pessoas saíam correndo. Então, acredito que superamos esses tempos. Muitas pessoas falam 
bem e mal do prefeito, Manoel Marques, da nobre vereadora e assim sucessivamente. A 
democracia está reinstalada no município. Gostem ou não, acredito que é outro problema. 
Obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra 
no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A 
seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 24ª 



Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Julho de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 3ª Sessão Solene, 
realizada no dia 14 de Julho de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do primeiro secretário para que 
proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 3º) Projeto de Lei nº. 0078/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar Aparelhos de Ar Condicionado ao Centro 
Paula Souza. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) 
Projeto de Lei nº. 0079/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Transforma EMEI - Escola Municipal de Educação 
Infantil em EMEB - Escola Municipal de Educação Básica. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0080/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe sobre 
denominação e ruas. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
- Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 
114/2011.- Ao Projeto de Lei nº 75/2011. As Comissões de Justiça e 6edação, 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 75/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a doar veículos ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Itapira", 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 
Luis Hermínio Nicolai 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 02 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 115/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 76/2011. 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 76/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. SENAI", 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 
Luis Hermínio Nicolai 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 02 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 116/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 77/2011. 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 77/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Denomina de Profª Maria de Lourdes Trani Bellini, a EMEB que está sendo construída no 
Istor Luppi", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois 



é justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à 
memória da saudosa professora Maria de Lourdes Trani Bellini, perpetuando seu honrado 
nome em uma EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, a ser construída no Conjunto 
Habitacional do Istor Luppi. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis 
Hermínio Nicolai 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 02 de Agosto 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. 
00201/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Elizete Biagi Stringuetti. Autoria. Antonio 
Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00202/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Luciene 
Indianara Pereira. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00203/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Waldomiro Fiorini. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00204/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Helena Donizete Vitório 
da Rocha. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00205/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Mariana do Carmo de Almeida Cintra. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00206/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. 
Célia Miranda da Silva. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00207/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ordilia Casimira da Luz. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00208/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Justino Toledo. 
Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00209/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Gentil Leite. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00210/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Guilherme de Ulchôa Cantos. 
Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00211/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Natalina Inácio do Couto. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00212/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Caio. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00213/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. João 
Ribeiro. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00214/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. João Samora Filho. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00215/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes 
Ribeiro Guzeloto. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto 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. 24º) Requerimento nº. 00222/2011.- 
Oficiar o DER (Departamento de Estrada e Rodagens), para que determine aos setores 
competentes que sejam tomadas as medidas necessárias para a construção de um trevo de 
acesso na entrada na Ponte do Rio do Peixe, localizada na vicinal que Liga Itapira a Mogi 
Guaçu. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 00223/2011.- Voto de 
Congratulação com o Advogado Thiago Matiolli Kleinfelder pela sua nomeação como 
membro colaborador da comissão de direito administrativo da OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil). Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 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 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 
00224/2011.- Voto de Congratulação com o Clube do Cavalo, na pessoa do Sr. Newton 
Santana, pelo sucesso e brilhantismo da 34ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapira. Autoria. 
Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
27º) Requerimento nº. 00225/2011.- Voto de Congratulação com os integrantes da Comissão 
Organizadora do Rodeio de Itapira, na pessoa do Sr. Luis Humberto Maniezzo, pela 
realização da 34ª Festa do Peão de Boiadeiro em nossa cidade. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) 
Requerimento nº. 00226/2011.- Congratulação com os integrantes da Comissão 
Organizadora da Festa de São Cristóvão, extensivo aos moradores do bairro Jardim 
Camboriú. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00227/2011.- Oficiar o DER 
(Departamento de Estrada e Rodagens), solicitando aos setores competentes que sejam 
tomadas as medidas necessárias para a construção de uma 3ª faixa ao longo da rodovia que 
liga Itapira a Mogi Guaçu. Autoria. Manoel De Alvário Marques Filho. DESPACHO: 



APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 
00228/2011.- Congratulação com o estimado casal Sra. Antônia Valverde e seu marido, Sr. 
Iverso Valverde, pelas comemorações de Bodas de Ouro. Autoria. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) 
Requerimento nº. 00229/2011.- 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 o critério utilizado para o asfaltamento de 
vias não pavimentadas de Itapira. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) 
Requerimento nº. 00230/2011.- Oficiar à direção da Viação Itajaí, solicitando restabelecer o 
antigo horário de seu itinerário que atendia a Fazenda São Joaquim. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 
Requerimento nº. 00231/2011.- Requer nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 5º, 
Inciso XXXIII, da Constituição Federal, Artigo 36, parágrafo único, e Artigo 64, Inciso XIV 
da LOMI, Informações do Sr. Prefeito, assim como dos técnicos que atuam no Geif sobre qual 
os critérios adotados para a concessão de benefícios e doação de áreas para empresas. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
34º) Indicação nº. 00400/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas necessárias para a 
troca de lâmpada queimada na rua Manoel da Alvário Marques, defronte ao imóvel de número 
15. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 35º) Indicação nº. 00401/2011.- Sugere implantação de Academias da Terceira 
Idade em praças dos bairros Pé no Chão e Figueiredo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 
00402/2011.- Sugere execução de obras de reurbanização na Praça da Árvore. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
37º) Indicação nº. 00403/2011.- Sugere aplicação e pintura da sinalização de solo em toda a 
extensão da Rua Jair Amaral Júnior. 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 
02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 
00404/2011.- Sugere contratação de Psicopedagoga para atuar na rede municipal de educação. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 39º) Indicação nº. 00405/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor de 
Trânsito da Prefeitura realizar a mudança das faixas de pedestres de nossa cidade. Autoria. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. A seguir, pela ordem, a 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 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00406/2011.- Sugere aplicação de 



sinalização em todas as vias ao entorno da ETEC João Maria Stevanatto. 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 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Indicação nº. 00407/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na rua 24 de Outubro, nas proximidades da Churrascaria Gaúcha. 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 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00408/2011.- Sugere denominar via ou 
logradouro público de nossa cidade de Geraldo Salvador Leme. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação 
nº. 00409/2011.- Sugere troca das lâmpadas queimadas da praça central e coreto, no bairro de 
Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00410/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Nipe Zilioto de Oliveira. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação 
nº. 00411/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente, ou realizar 
gestões junto de empresas de transporte, objetivando restabelecer a concessão de transporte 
gratuito aos moradores da Fazenda São Joaquim, localizada na Usina Nossa Senhora 
Aparecida, que estudam no período noturno. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela 
ordem, a 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 02 de Agosto 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: 46º) 
Ofício SNJ n. 707/2011. Ref. Requerimento n. 194/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações sobre providências adotadas pela Municipalidade, 
concernentes aos poluentes emitidos por veículos automotores. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 47º) Ofício SNJ n. 708/2011. Ref. Requerimento n. 195/2011.- Informação ao 
vereador Mauro Antonio Moreno, que requereu informações sobre a atual situação do 
Conjunto Habitacional São Judas Tadeu. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) 
Ofício SNJ n. 709/2011. Ref. Requerimento n. 196/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações sobre suposto repasse de verba para o Conselho 
Municipal Antidrogas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Ofício nº 407/11 - 
UR.3 Ref. TC - 1091/0296/09.- Em que o TCE. julga regulares as contas da Câmara 
Municipal de Itapira, exercício de 2009. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) 
Ofício SNJ n. 717/2011. Ref. Requerimento n. 198/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações sobre a quantidade de servidores públicos 
aposentados que permanecem em atividade na administração. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 51º) Ofício SNJ n. 719/2011. Ref. Requerimento n. 26/2011.- Informação ao 



vereador Carlos Alberto Sartori, que requereu informações sobre a atual situação das agentes 
comunitárias de nossa Comuna, tendo em vista a realização de certame público. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Ofício SG-DAO n. 251/2011. Ref. Indicação 
288/11.- Informações referentes a indicação de nº 288/2011. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Ofício SNJ n. 714/2011. Ref. 
Requerimento n. 193/2011.- Informação ao vereador Mauro Antonio Moreno, que requereu 
informações sobre quais os imóveis localizados nesta urbe, são isentos do pagamento do 
IPTU. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Ofício SNJ n. 716/2011. Ref. 
Requerimento n. 178/2011.- Informação a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, 
que requereu informações sobre a quantidade de agentes comunitárias dispensadas, a 
quantidade que prestou o concurso e foram aprovadas, além do número de agentes necessárias 
para compor a rede. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Ofício SNJ n. 
718/2011. Ref. Requerimento n. 197/2011.- Informação ao vereador Mauro Antonio 
Moreno, que requereu informações sobre a revitalização do lago da cascata, localizada na 
Penha do Rio do Peixe. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Ministério da Saúde 
Nº Ref. 001016; 000061; 003986; 001320/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$ 
130.250,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) Ministério da Educação. 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM053131; 134276; 
097894; 097894; 076949; 076950; 053141; 053140; 053139; 053138; 053137; 053136; 
053135; 053134; 053133053132/2011: Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 
468.202,16. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 58º) Orçamento da União: 
Recursos do Orçamento da União Empenhados ao Município de Itapira, de Janeiro à Junho de 
2011, no valor total de R$ 1.109.99,39. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 59º) 
Secretaria de Segurança Pública: Informações referentes a solicitação de recursos humanos 
destinados a Polícia Civil do município de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
60º) Secretaria Nacional de Assistência Social: Comunicado sobre a transferência de 
recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada do município de Itapira 
no valor de R$ 29.434,80. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) Telefônica: 
Informações em atenção ao ofício 262/2011, de 08 de junho de 2011. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 62º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; 
Gabinete Itamar Borges: Comunicado sobre a deliberação de sugestão a todas Câmaras 
Municipais para a criação de Frentes Parlamentares Municipais visando propostas que 
amenizem os graves problemas das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 63º) Lucio Marques de Menezes Filho: Manifestação de 



agradecimento a todos os senhores vereadores referente a homenagem prestada a sua pessoa. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 64º) Câmara Municipal de Marília:  Comunicado a 
esta Casa de Leis sobre a aprovação de Moção de Repúdio Verbal, de autoria do vereador 
Wilson Alves Damasceno, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em permitir a 
Marcha da Maconha. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas as matérias 
constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de 
organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de 
"quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 
1º) Em única discussão o Projeto de Resolução nº 004/2011.- Institui a Consulta Pública no 
âmbito da Câmara Municipal de Itapira. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Resolução nº 004/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira discussão 
o Projeto de Lei nº 0075/2011.- Autoriza o Poder Executivo a doar veículos ao Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Itapira. 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 075/2011. 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 075/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0076/2011.- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial. SENAI. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 076/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 0077/2011.- Denomina de Profª Maria de Lourdes Trani Bellini, a EMEB 
que está sendo construída no Istor Luppi. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 077/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00223/2011.- Voto de Congratulação com o Advogado Thiago Matiolli 
Kleinfelder pela sua nomeação como membro colaborador da comissão de direito 
administrativo da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil). Autoria: Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Requerimento nº 
00229/2011.- 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 o critério utilizado para o asfaltamento de vias não 



pavimentadas de Itapira. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: COM 
VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
7º) 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. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 379/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 380/2011. Aprovada menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 386/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 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. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
393/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 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. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 398/2011. Aprovada menos um voto da Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a 
Indicação nº 00403/2011.- Sugere aplicação e pintura da sinalização de solo em toda a 
extensão da Rua Jair Amaral Júnior. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00405/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor de Trânsito da Prefeitura realizar a mudança das faixas de pedestres de 
nossa cidade. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
405/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 00406/2011.- 
Sugere aplicação de sinalização em todas as vias ao entorno da ETEC João Maria Stevanatto. 
Autoria: Cleber Borges. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 406/2011. Aprovada por unanimidade. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única 
discussão a Indicação nº 00407/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo 
lombada na rua 24 de Outubro, nas proximidades da Churrascaria Gaúcha. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão a Indicação nº 
00411/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao departamento competente, ou realizar 
gestões junto de empresas de transporte, objetivando restabelecer a concessão de transporte 
gratuito aos moradores da Fazenda São Joaquim, localizada na Usina Nossa Senhora 
Aparecida, que estudam no período noturno. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 411/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Agosto 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. 


