
ATA DA 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 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. LUIS HENRIQUE FERRARINI : “Senhor presidente, membros da 
Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de Itapira, internautas, boa noite. 
Rapidamente venho a esta tribuna para dizer alguns comentários. O primeiro deles é que em 
breve estaremos agendando uma data, junto ao comando do Exército de Mogi Mirim, para 
tratar do assunto tiro de guerra. Então, gostaria de dizer que essa situação já foi solicitada ao 
comando e que os demais vereadores tomarão ciência da situação. Gostaria que 
elaborássemos uma comitiva para nos deslocarmos até o município de Mogi Mirim para 
tratarmos sobre essa questão. Gostaria que todos os vereadores desta Casa participassem dessa 
situação. Quando a data for concretizada, automaticamente comunicarei todos os vereadores. 
Outro assunto que gostaria de dizer é que elaborei um requerimento no sentido de que a 
Prefeitura envie o projeto de lei relacionado a Zoonose, sendo que debatemos essa questão 
junto com a UIPA e o secretário jurídico, Sr. Mario da Fonseca. Várias autoridades se fizeram 
presentes quando debatemos um novo modelo de projeto. O promotor esteve presente e nos 
ajudou muito com muitas idéias. Saímos das audiências com o seguinte plano de trabalho: 
Seria enviado a esta Casa de Leis um novo projeto de lei, lembrando que os legisladores desta 
Casa, com sua vasta experiência, se encarregariam em analisar e aprovar a nova lei. Então, 
espero que a Prefeitura envie, rapidamente, o projeto para que possamos dar andamento na 
situação. Outro assunto seria que na quinta-feira ocorreu a inauguração da sede da polícia 
militar. A polícia militar merece um local de trabalho mais amplo. Com a implantação da 
nova sede da policia militar ao lado da delegacia, automaticamente os trabalhos serão 
agilizados. Gostaria de parabenizar todos que viabilizaram essa conquista e ressaltar que a 
nossa administração também colaborou para com a polícia militar nos momentos mais 
difíceis. A administração procurou colaborar com a polícia militar através do pagamento de 
um aluguel. No final do mês, exatamente no dia 25, teremos a alegria de realizar uma 
homenagem direcionada ao diretor regional do SENAC. Esperamos que todos os vereadores 
compareçam para deixar registrado sua mensagem. Para finalizar, gostaria de falar sobre um 
assunto que está pipocando em nossa cidade, lembrando que todos os vereadores devem 
sentar para conversar sobre a lei que obriga os estabelecimentos comerciais a contratar um 
veterinário para que seja viabilizada a comercialização de carne. Então, há um grito geral do 
comércio local. Hoje o Sr. Vadico Maniezzo, integrante do comércio de nossa cidade, me 
ligou para conversarmos. Gostaria de ressaltar que estive conversando com o presidente 
dispondo os assuntos que os comerciantes têm falado sobre essa questão. Espero que 
possamos chegar a um determinado termo e conversar com o pessoal responsável da 
Prefeitura para chegarmos a um denominador comum. É notório que há muita preocupação 
dos consumidores em relação a qualidade da carne. A qualidade deve ser 100%. Devemos 
ficar preocupados com a qualidade, mas também constatar como encaminharemos essa 
situação no sentido da reivindicação dos comerciantes. Alegam que como apenas revendem a 
carne, os comerciantes não possuem a obrigação de contratar um veterinário. Então, gostaria 



que o nosso presidente tomasse ciência dessa situação, junto aos vereadores, e tente conversar 
com os setores competentes de nossa cidade. Desse modo, acredito que chegaremos a um 
denominador comum para que, automaticamente todos saiam beneficiados. Muito obrigado.” 
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, 
imprensa escrita e falada, internautas, boa noite. Venho fazer uso da palavra para dizer aos 
nobres colegas que aprovamos, recentemente, o projeto de resolução que cria a consulta 
pública. A partir de amanhã o consulta pública estará ao ar no site desta Casa, sendo que 
estamos elaborando a primeira consulta pública. Inclusive, a Mesa Diretora desta Casa 
conversou sobre essa situação. Não é uma idéia do vereador Manoel Marques, do vereador 
Antonio Orcini ou do vereador Sr. Mino Nicolai. A base da consulta pública seria matéria do 
jornal A Cidade de Itapira que levantou a polêmica em relação a quantidade de vereadores 
desta Casa. Tendo em vista que tínhamos que colocar o Consulta Pública em pleno 
funcionamento e andamento, optamos, nesse momento, a questionar a população referente o 
que a mesma acha do número de cadeiras de vereadores desta Casa. A questão seria a 
seguinte: Deve permanecer com dez ou aumentar o número de cadeiras do Legislativo 
itapirense? Para isso a pesquisa está acompanhada de textos e um vídeo da presidência no 
sentido de explicar a possibilidade de mudança através de um projeto desta Casa. Cabe 
ressaltar que o projeto deverá ser votado pelos vereadores. A população ficará ciente dessa 
possibilidade e desse regimento legal que existe. A população deve opinar e justificar a 
situação. O link estará disponível no site desta Casa de Leis a partir das 10:00 da manhã. A 
empresa responsável pela manutenção de nosso site não é dessa cidade. Inclusive, a empresa 
disponibiliza uma ótima prestação de serviço. Então, a partir de amanhã a consulta pública se 
iniciará e ficará no ar por 32 dias. Após os 32 dias teremos mais 15 dias para sintetizarmos as 
perguntas e respostas em relação a esse assunto. Cabe ressaltar que qualquer assunto ventilado 
na consulta pública que não tenha nada a ver com a questão, automaticamente será 
descartado. Então, gostaria de dizer aos nobres vereadores que a partir de amanhã estará no ar, 
no site desta Casa Legislativa, a consulta pública. Provavelmente algumas pessoas 
questionarão os nobres colegas. Então, é bom e plausível que vocês saibam, de antemão, antes 
de começarmos a pesquisa. Estive conversando nos bastidores com a nobre vereadora Sônia e 
com os vereadores Toninho Orcini e Zé Branco. De antemão, gostaria de pedir aos nobres 
colegas para passarem a pensar e, se possível, sugerir a consulta pública para o próximo mês. 
Acredito que esta Casa deve possuir uma consulta pública por mês. Uma das intenções dessa 
Mesa e dessa presidência é que a Prefeitura possa enviar a esta Casa um arquivo do 
orçamento do município dividido em seus diferentes setores, ou seja, Saúde, Educação, 
Segurança, Esporte, Cultura, dentre outros, para que as pessoas possam averiguar a situação 
separadamente quando houver uma determinada consulta pública. Sabemos que a questão do 
orçamento é muito complexa. Então, já estamos pensando nessa situação, pois muitas vezes as 
pessoas dizem que não chegaram, sequer, a saber sobre o orçamento e demais peças 
orçamentárias. Com isso acabamos a entender que muitos não lêem os jornais, dentre outros 
meios de comunicação. Mesmo com todas as dificuldades existentes, acredito que queremos 
alcançar o máximo número possível de pessoas para acompanhar os trabalhos deste 
Legislativo itapirense. Vamos, se Deus quiser, elaborar uma consulta pública sobre a questão 
do orçamento de nossa cidade no sentido de sugestões ou, até mesmo, mudanças na peça 
orçamentária. Por esse motivo existe a intenção de dividir o orçamento. Acredito que 
mostraremos mais uma vez que a Câmara Municipal disponibiliza exemplo de transparência 
total e principalmente, acima de tudo, questionar à população sobre o que ela pensa em 
relação a determinados assuntos. Essa situação é a nível municipal, mas acredito que nada 



impede de ser estadual ou até mesmo a nível federal, onde futuramente possamos encaminhar 
ofícios desta Casa, em nome de todos os vereadores, ao Congresso ou Assembléia Legislativa 
notificando o posicionamento da população itapirense em determinado assunto. Quanto ao 
que o nobre vereador Ferrarini disse, realmente o governo Novo Tempo, bem como outros 
governos passados, sempre colaboraram com as instituições públicas de nossa cidade. 
Portanto, o cartório eleitoral, bem como a polícia militar, dentre outras entidades, receberam 
colaboração financeira ou seção de algum imóvel a fim de uso dessas entidades e instituições. 
A referida mudança da polícia militar próximo a delegacia de polícia civil é uma situação 
muito boa. As duas organizações ficarão bem próximas uma da outra. O prédio é amplo e não 
é adaptado. É um prédio pronto para uso e adequado para as necessidades que a corporação 
militar necessita. O vereador Ferrarini também fez menção a sessão solene do próximo dia 25. 
É uma sessão solene que se originou de um projeto de decreto aprovado por unanimidade 
nesta Casa. Gostaria e vou tentar, juntamente com os integrantes dessa Mesa Diretora e 
demais vereadores, de entregar todos os Títulos de Cidadania Itapirense que foram aprovados 
nesta Casa ainda nesse corrente ano. Desse modo, acredito que não confundirão a situação 
com o ano político. Acredito que essa situação é muito importante, pois não irá tirar o brilho 
daquelas pessoas que receberam. Vários títulos estão aguardando há anos para ser entregues. 
Então, estamos tentando, entregá-los levando em consideração a antiguidade dos títulos 
aprovados, lembrando que muitas vezes não é fácil. Existem várias dificuldades para se 
entregar um determinado título. Provavelmente mais quatro títulos estão sendo confirmados 
para o mês de setembro. Então, praticamente em 15 de setembro será entregue mais quatro 
títulos. Se Deus quiser, ainda esse ano estaremos entregando todos os Títulos de Cidadania 
Itapirense e demais honrarias que, porventura, possam acontecer no corrente ano. Desse 
modo, todos os homenageados poderão receber a referida homenagem e se sentir, de fato, 
como um verdadeiro cidadão itapirense. Seria esse assunto que gostaria de encerrar a minha 
palavra. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, membros da Mesa, 
companheiros vereadores, público presente, imprensa. Mais uma vez possuo a oportunidade 
de conversar. Muitas pessoas dizem que sou crítico em relação a determinados assuntos, mas 
o presidente desta Casa já disse que quando ele achar que as coisas são injustas perante aos 
vereadores, automaticamente viria a esta tribuna para tomar alguma atitude. Infelizmente, 
mais uma vez, o jornal A Cidade de Itapira publicou uma triste mensagem no sentido que esta 
Casa somente possui três vereadores trabalhadores e os demais se fazem presentes para tapar 
buraco e por interesse próprio. Então, quem não se dá o respeito, acredito que nunca merecerá 
o respeito. É o meu ponto de vista. Então, acredito que os vereadores desta Casa se sentiram 
muito ofendidos quando as coisas são feitas dessa forma. Acredito que falta notícia para o 
jornal, pois sempre quando se fala em vereador as pessoas imaginam salário, dentre outros 
fatores. Então, acredito que essa situação é uma falta de respeito para com as autoridades 
dessa cidade, pois quando precisam dos vereadores ou qualquer setor do Executivo local, 
algumas pessoas ficam nos bajulando. Quando não precisam, automaticamente dizem que os 
vereadores são isso ou aquilo. Falei sobre o jornal A Cidade de Itapira, mas gostaria de falar 
novamente do jornal Tribuna de Itapira. Acho que sou tão insignificante que fui citado nas 
últimas nove edições do referido jornal, ou seja, sou incompetente, não posso com isso, não 
faço aquilo e os meus amigos são isso ou aquilo. Em minha opinião, acredito que estou 
incomodando alguém no referido jornal. Quando não significamos nada, acredito que 
ninguém se lembra de nossa pessoa. Lembrar de meu nome todo o santo dia é sinal que 
alguma coisa está acontecendo. A maior barbaridade que aconteceu ocorreu hoje. O jornal 
está dizendo que o Mino Nicolai perdeu o partido, é incompetente e não cumpriu o que 



prometeu aos vereadores. É como o presidente desta Casa disse no passado, ou seja, graças a 
Deus a democracia está estabelecida. Até o presente momento somente saiu um ex-vereador 
de meu partido chamado Sebastião Manoel. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Aliás, 
ele somente saiu do cargo da Prefeitura. Estão tentando tirar o partido de minhas mãos. O 
deputado é capaz de vender até o apartamento para poder pagar alguém para pegar o meu 
partido. Então, para provar que estou com o PSB nas mãos e ressaltar que será difícil de 
alguém tirá-lo de mim, gostaria de aproveitar o dia de hoje para dizer ao jornal Tribuna que o 
PSB de Itapira está lançando o meu colega Dado Boretti como pré-candidato a prefeito 
municipal para as futuras eleições. Também gostaria de dizer que o vereador Manoel Marques 
é pré-candidato pelo PV e o Dado é pré-candidato pelo PSB, lembrando que até o presente 
momento sou presidente do partido. Como o jornal Tribuna sempre diz mentiras e bobagens 
em relação a minha pessoa, gostaria que o mesmo se informasse melhor. Ele está dizendo isso 
há mais de três meses. Como presidente do partido não estou sabendo que perdi a presidência 
do mesmo. Cabe ressaltar que hoje ele declarou que perdi o partido. Gostaria de deixar bem 
claro que talvez possa perder o partido, pois tudo acontece na política. Quando se envolve os 
grandes figurões da política as coisas podem acontecer. Gostaria de ressaltar que até o 
presente momento ainda sou presidente do partido. Então, acredito que as pessoas do jornal 
devem se informar adequadamente para não dizer mentira ao povo itapirense. Somente possuo 
esses dez minutos para me defender. Não vou sair com um megafone pelas ruas dizendo o 
seguinte: “É mentira. Estou com o partido.” Agradeço a presença do Dado nesta Casa. O 
Dado é representante e superintendente do SAAE. Então, hoje o PSB de Itapira possui um 
pré-candidato a prefeito para as futuras eleições. As pessoas devem parar com a 
irresponsabilidade, ou seja, de jogar no ar o que acha que está acontecendo. Situações como 
essa acabam prejudicando a vida de muitas pessoas. Caso futuramente perca a presidência do 
partido, acredito que não existirá a pré-candidatura do Dado. Pelo o que sei e represento pelo 
PSB, tenho certeza que não vão fazer esse tipo de coisa comigo. Não estou dizendo que é 
impossível. Fui candidato a deputado com apenas um ano de carreira política. Obtive 6.980 
votos. Cinco mil votos somente em Itapira com quinze dias de campanha. Essa situação 
colaborou para com meu amigo Jonas Donizete, candidato a deputado estadual à época. 
Gostaria de pedir um pouco mais de responsabilidade para as pessoas que possuem órgãos de 
informação nas mãos. Sempre digo que muitas pessoas jogam ao vento e desejam o que Deus 
quiser, lembrando que logo em seguida ninguém assume o que disse. Caso chegue o dia 25, 
data da convenção de meu partido, e ainda esteja à frente da presidência do mesmo, com 
certeza as pessoas não retratarão os fatos, pois muitas não possuem o mínimo de brio na cara 
para admitir os fatos. Agradeço, Dado, a honrosa presença nesta Casa. O jornal Tribuna foi 
desmascarado, quando o mesmo alegou que tinha feito um conchavo com a nobre vereadora 
Sônia. É mentira, sendo que a nobre vereadora disse em alto e bom tom que não houve 
nenhum tipo de acordo. Então, contínuo a insistir que caso a minha insignificância for 
tamanha, por favor, peço para esquecerem meu nome. Não estou pagando para sair no jornal. 
Como colocam o meu nome no jornal somente no sentido de difamação, peço para que 
tenham um pouco mais de dignidade e responsabilidade. Depois que falar algumas situações 
nesta tribuna, acredito que vão alegar que é revanche. Cada macaco deve olhar seu rabo. Jogar 
o nome dos outros na imprensa é fácil. Quero ver pedirem desculpa e corrigirem o que 
falaram. Novamente gostaria de dizer que ainda sou presidente do PSB. A situação está 
complicada. Estão cercando deputados em Franca, dentre outros municípios, para tentarem 
tomar o meu partido. Acredito que possuo respeito e nome dentro do PSB. Estou a dez anos 
no PSB, sendo que nunca mudei de lado ou situação política. Acredito que possuo o devido 
respeito por parte de todos os dirigentes do PSB... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel 



de Alvário Marques Filho: Somente gostaria de dizer que vossa excelência continuará sendo 
citada e que também me trouxe junto com sua fala. Somente aumentará essa situação... 
Continuando o orador: Boa noite e muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, demais vereadores, 
funcionários desta Casa, público presente, internautas, imprensa escrita e falada, boa noite. 
Gostaria de saudar o Dado Boretti, presidente do SAAE, e os funcionários da empresa Scapex 
pela honrosa presença. Sejam bem vindos. O assunto que gostaria de explanar é relacionado a 
inauguração do novo prédio da companhia de polícia militar situado a Rua Duque de Caxias. 
Através de uma emenda parlamentar elaborada pelo deputado Barros Munhoz houve a 
viabilização da vinda desse recurso para a construção do novo prédio. Atualmente a polícia de 
nossa cidade estará em condições ideais de trabalho, lembrando que o Executivo deixará de 
pagar o aluguel do prédio que não é de propriedade do Estado. Então, acredito que essa 
situação é uma parceria entre os poderes. A Prefeitura fez sua parte. Gostaria de lembrar a 
todos que a inauguração da nova sede da polícia militar está agendada para a quinta-feira, às 
16:00 horas. Essa situação nos deixa muito feliz. A companhia possuirá um estabelecimento 
próprio, onde, com certeza, refletirá em um bom atendimento para com a população de nossa 
cidade. Outro assunto que gostaria de salientar é relacionado a 3º Vara. Estive presente no 
pleito do Tribunal de Justiça juntamente com a presença das juízas de nossa cidade, Dra. 
Hélia e Dra. Carla, assim como dos promotores e desembargadores de justiça, onde foi 
elaborada essa solicitação. Itapira clama pela 3ª Vara há anos. Com certeza será construída a 
3ª Vara em nossa cidade. Desse modo, a prestação de serviço possuirá melhor qualidade. 
Cabe ressaltar que essa situação beneficiará a população, os advogados, assim como os 
funcionários que atuam junto ao Judiciário. Automaticamente serão dois novos juízes e 
promotores. Um comporá a 3ª Vara e outro comporá o juizado especial. Então, acredito que 
essa situação será de grande valia para a nossa cidade. Com certeza os funcionários que 
labutam junto ao Fórum também serão beneficiados. De forma geral, cabe salientar que a 
população também será beneficiada, pois os processos tramitarão de forma eficiente. As 
pessoas que buscam a justiça possuem muita pressa para resolver seus problemas. O deputado 
Barros Munhoz apresentou os custos que o Estado possuirá em trazer a 3ª Vara para a nossa 
cidade. Acredito que estamos em uma situação de contentamento, pois a nossa cidade possui 
grande número de processos em tramitação. Aqueles que atuam junto ao Judiciário sabem da 
necessidade que a nossa cidade possui... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho:  A informação que possuo é que com a instalação da 3ª Vara em 
nossa cidade, automaticamente haverá uma nova distribuição de funcionários, sendo que não 
resolverá o problema. Então, a nossa preocupação, aproveitando que vossa excelência sempre 
se desloca até São Paulo para conversar com o deputado Barros Munhoz, é a possibilidade de 
novos funcionários, pois uma nova redistribuição simplesmente não resolveria o problema. 
Ouvi essa situação dos funcionários do próprio Fórum... Continuando o orador: O diretor 
será um funcionário que já atua no Fórum. Como haverá um novo cartório, automaticamente 
o mesmo necessitará de alguém com experiência para administrá-lo. Esse custo relacionado a 
contratação de novos funcionários também foi levado pelo deputado. Deve haver a 
viabilização de funcionários, pois não se pode criar uma 3ª Vara e não possuir funcionários 
suficientes para atender a demanda. Então, acredito que devemos possuir novos funcionários. 
Outro assunto que gostaria de dizer é relacionado a festa da Nona que ocorreu nesse final de 
semana. Acredito que a realização da festa foi muito boa para a nossa cidade. As pessoas que 
se fizeram presentes participaram da festa. É uma forma de incentivo a população para que a 
mesma volte a freqüentar as dependências da praça. Cabe ressaltar que a nossa querida praça 
está um pouco esquecida por parte da população e descuidada por parte da administração. 



Reivindicamos muitas situações para que haja melhora nas dependências da praça. A Praça 
Bernardino é o marco mais importante de nossa cidade. A administração pública deve olhar 
com bons olhos para a nossa querida praça. Algumas melhorias seriam bem vindas. Como 
vereadores devemos reivindicar e constatar o que nossa cidade necessita. Outro assunto que 
gostaria de dizer é relacionado a algumas queixas. A creche do Istor Luppi está passando por 
reformas. A reforma está ocorrendo no período em que a crianças estão freqüentando a 
creche. Essa situação somente dificulta a vida dos pais das crianças, pois os mesmos 
trabalham e não possuem condições de ficarem com seus filhos. Há uma série de reclamações 
no sentido da realização dessa reforma. Houve férias no mês de julho. Acredito que esse 
período poderia ser aproveitado. Sei que algumas coisas emergenciais devem ser realizadas, 
mas a realização de uma reforma contínua no período escolar é complicada. As mães não 
possuem condições de ficarem com seus filhos pelo fato de que trabalham. Muitos pais 
dependem da creche para manter seu trabalho. Então, acredito que devemos rever certas 
situações para não prejudicar a população. Gostaria de voltar a falar novamente sobre o PPA 
situado no bairro de Eleutério quanto a questão da funcionária da limpeza. Ela estava lotada 
naquele setor, mas infelizmente a mesma faleceu. Por sinal era uma boa funcionária, pois a 
mesma estava bem adaptada ao setor. Atualmente o PPA da localidade carece de uma nova 
funcionária de limpeza. Um local que presta serviços de Saúde a população deve estar muito 
limpo e bem cuidado. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores funcionários, público presente, imprensa, 
funcionários da Scapex. Quero fazer um cumprimento especial ao vereador Toninho Orcini, 
pois amanhã será seu aniversário. Ora, ora, ora. O negócio é estar viva para ver. O que vi hoje 
foi uma dupla bem ensaiada e afinada ou os velhos ditados “O mesmo pau que bate em Chico, 
bate em Francisco” ou “Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido”... Me perdoem, mas 
o Mino e Manoel Marques chegaram aqui e fizeram um balão de ensaio muito bem ensaiado 
ou não posso acreditar, Manoel, que o prefeito vai fazer com você o que fez comigo, ou seja, 
puxar o tapete deste tamanho. Não estou querendo acreditar nisso. Algum tempo atrás dei 
uma entrevista ao Betusca e disse ao mesmo que não sairia do PT. Não justamente por esse 
motivo, pois em meu partido ninguém entra pelas portas dos fundos. Quem entra no Partido 
dos Trabalhadores (PT), entra pela porta da frente. O PT não é esse tipo de partido, ou seja, 
que devemos ficar rezando dia e noite para não perdê-lo, Mino. Lamentavelmente estou 
escutando pelas ruas que você perdeu o partido. Se tem alguém número um desse mundo que 
não quer que você perca o partido, Mino, pode ter certeza que esse alguém sou eu. Ainda mais 
para quem... Isso é o que corre à boca pequena na cidade. infelizmente é isso. Não tem nada 
ensaiado e pré-candidato todos podem ser. Também sou pré-candidata a prefeita pelo meu 
partido nas próximas eleições. Mino, me desculpe, mas acho bom o Dado estar presente nesta 
Casa, pois automaticamente fico mais a vontade para falar. Em minha opinião, o Dado é um 
excelente profissional e um dos melhores secretários que essa administração possui. É um 
excelente administrador do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, mas não cometerei o 
mesmo erro. Já disse que não subo no palanque do Toninho Bellini e tampouco no palanque 
do Barros Munhoz. Não subo em nenhum dos dois palanques mesmo porque caso prospere 
também serei candidata. Desse modo, vou querer pessoas em meu palanque e não eu no 
palanque de alguém. Acredito que vocês começaram errando. Não cometo o mesmo erro, ou 
seja, apoiar a mesma pessoa que não possui nenhum viés político, como foi o caso de seu 
irmão, e fazer o que fez na cidade com a base aliada. Ele não respeitou sua base aliada porque 
não possui clareza política. Até onde sei o Dado nunca ocupou nenhum cargo de 
administração política. Atualmente o cargo do dado é técnico e não político. Então, vocês 



começam indicando errado, Mino. Cantei a bola aqui e está gravado. O Sebastião Manoel saiu 
e todos fizeram cara de espanto. Não entendo essa situação. O pessoal está dizendo que tem 
outro neo-belinista de última hora que teve mais consideração do que aqueles que subiram no 
palanque do prefeito e que levaram bordoada nesta Casa por conta do prefeito. Isso 
prejudicará você, Mino. Já disse isso para você. Agora ficará gravado. Vai te prejudicar e não 
vai sair do teu lado. Você e o Manoel sabem quem é. Imagina se ele não fosse seu irmão. Bem 
que o prefeito é seu irmão, Mino, porque, caso contrário, não saberia o que ele já teria feito 
contigo. Perdoem-me. O PSB começa indicando mal. Perdoem-me Dado e Mino, mas vocês 
começaram indicando mal. Parece-me, na verdade, que isso é um balão de ensaio para tentar 
fazer uma cortina de fumaça em relação a essa disputa que está acontecendo para constatar 
quem vai continuar na direção do PSB. É isso que está me parecendo. Não posso acreditar que 
sendo Manoel Marques e Toninho Bellini do mesmo partido, o prefeito acabe te passando a 
perna, Manoel. Você vai para o abatedouro calado, Manoel Marques. Não acredito nisso. Não 
acredito e tu também não que o bom cabrito não berra. Sempre berramos. Você sempre 
berrou. Não adianta, pois me parece que essa situação é um balão de ensaio. Está valendo, 
Mino, para você não perder o partido, pois é muito melhor o PSB estar em suas mãos do que 
na mão de qualquer outra pessoa. Não posso acreditar que o Manoel Marques vai para o 
abatedouro calado... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: 
Somente gostaria de deixar claro que não tem balão de ensaio por minha parte e do nobre 
vereador. O presidente do SAAE, Sr. Dado Boretti, já foi citado várias vezes como 
pré-candidato. Somente não se falava que era do PSB. Inclusive, era do grupo do prefeito. 
Sempre gosto de deixar bem claro, pois lancei minha pré-candidatura pelo PV, onde sou 
presidente. Jamais disse que seria algum pré-candidato do grupo até mesmo porque vossa 
excelência sabe que o secretariado não nutre nenhuma elegância em nível de me manter como 
candidato. Então, é somente isso que gostaria de dizer. Vou continuar pré-candidato do PV e 
pretendo disputar a candidatura dentro do PV. Estou formando um grupo em volta do PV. 
Somente para deixar claro, gostaria de dizer que caso isso aconteça, automaticamente saberei 
o que fazer e não fazer, pois deverei tomar minhas decisões no futuro. Hoje, como acredito na 
pré-candidatura de vossa excelência, passo a acreditar na pré-candidatura do Dado, assim 
como também em minha pré-candidatura e do ex-vereador Alberto Mendes. Não possuo 
motivos para desacreditar em alguém. Muito obrigado... Continuando a oradora: Então, 
estou começando a acreditar que a sua é um balão de ensaio. Perdoe-me, mas se o grupo não 
nutre nenhuma simpatia pelo senhor e mesmo assim vossa excelência lançou candidatura... 
Muita água passará debaixo da ponte. Para finalizar, gostaria de fazer uma denúncia nesta 
Casa. Posso falar, pois estive presente na prestação de contas da Saúde. Aquela casa que 
pegou fogo é de um parente de minha funcionária. Para os senhores saberem da barbaridade 
que essa administração fez, gostaria de dizer que essa pessoa foi transferida com 90% do 
corpo queimado, sendo que a mesma faleceu. A administração pública de Itapira se negou a 
trazer o corpo de volta a essa cidade para ser enterrada. Queriam que fosse enterrada como 
indigente na cidade onde a pessoa tinha entrado em óbito. Depois de muito bate boca por 
parte da família, automaticamente a Prefeitura mandou o corpo voltar. São pessoas que não 
possuem a menor condição financeira. Como o corpo saiu dessa cidade, acredito que o mesmo 
deveria voltar vivo ou morto. Isso me deixou muito indignada. Já vi outros tipos de pessoas 
que passam mal e tem dinheiro. Já vi nessa administração telefone celular aqui e ali, sendo 
que o município acabou transferindo essa pessoa que tinha condições de ser transferida, de 
forma particular, até o Hospital de São Paulo. Posso afirmar essa situação. Caso alguém 
queira posso dizer o nome, sobrenome, RG e CPF. Todos sabem dessa situação. Já uma 
pessoa sem qualquer posse a Prefeitura não queria se designar para trazer o corpo e enterrá-la 



em Itapira com honradez. Todo cidadão merece essa situação, seja ele pobre ou rico. Depois 
que a família fez um escândalo a Prefeitura tomou atitude. O que acontece? Se tem alguma 
fantasia de pessoas simples, é pessoa tonta. Eles contam com isso, ou seja, a pessoa simples 
não vai falar e vai ficar quieta. Graças a Deus não é assim. Portanto, quem tem direito deve 
meter a boca no trombone. Muito obrigada.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 26ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Agosto de 2011. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 2º) ATO DO 
PRESIDENTE Nº 10/2011. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO SOLENE. O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: 
CONVOCA , os Senhores Vereadores para uma Sessão Solene que será realizada no dia 25 de 
agosto de 2011, quinta-feira, às 19:30 horas, na sede do Poder Legislativo, para entrega do 
Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Ato do Presidente, esta presidência solicita do 
primeiro secretário para que proceda a leitura dos Ofícios Especiais. 3º) Ofício Especial.- 
Apresenta ao plenário o Balancete dos recursos recebidos e das despesas realizadas do mês 
julho. Autoria. Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais 
ofícios passamos à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 4º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 009/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel 
à Fazenda do Estado de São Paulo, com afetação para o Ministério Público do Estado de São 
Paulo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de 
Lei Complementar nº. 0010/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação 
do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a alienação dos imóveis que especifica, 
por doação, destinados à implantação de unidades habitacionais através do Programa Minha 
Casa Minha Vida, financiados pela Caixa Econômica Federal. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei Complementar nº. 
0011/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa 
Rican Indústria e Comércio de Embalagens de Papel e Papelão Ltda. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 7º) Projeto de Lei nº. 
0085/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a cessão de uso de imóvel à empresa Scapex Indústria e 
Comércio Ltda. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
- Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 8º) PARECER nº. 
120/2011.- Ao Projeto de Lei nº 81/2011. 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 81/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Prorroga a vigência da Lei nº 4.716/11", 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 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) 
PARECER nº. 121/2011.- Ao Projeto de Lei nº 82/2011. 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 82/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Município de Itapira a contratar com a Nossa 
Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A - NCD-AFESP, 
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências", 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 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) 
PARECER nº. 122/2011.- Ao Projeto de Lei nº 84/2011. 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 84/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 
20.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 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 16 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. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00223/2011.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Wanderlei Paula da Silva. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00224/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Therezinha dos Santos 
Crico. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00225/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alba Cunha Botelho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
Luis Hermínio Nicolai DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00226/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Zanovello, popular Zé da Dentadura. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 



2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00227/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Alair Aparecido de Jesus. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 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. 16º) Requerimento nº. 00243/2011.- Oficiar a direção do IESI (Instituto de 
Ensino Superior de Itapira) objetivando a realização de estudos para implantação do curso de 
logística. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00244/2011.- Congratulação 
com o atleta Pedro Lima pela conquista do Campeonato Paulista de Decatlo, no Ginásio 
Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 
00245/2011.- Congratulação com o atleta Douglas Luiz pela vitória no Campeonato Regional 
FPJ - XV Região Campinas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 00246/2011.- Congratulação 
com a atleta Sara Moysés pela conquista do Campeonato da Série Prata da Copa Interestadual 
de Mountain Bike. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento nº. 00247/2011.- Voto de 
Congratulação com as Senhoras da Casa da Amizade pela realização da 27ª edição do Chá da 
Vovó. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00248/2011.- Congratulação 
com os integrantes da nova diretoria do Rotaract Club de Itapira, na pessoa da presidente, 
Roseana Maria Ferrari. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Carlos Alberto Sartori manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 00249/2011.- 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 que não contam com asfalto. 
Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 00436/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
enviar projeto de lei para essa Câmara que versará sobre as novas normas de zoonoses em 
Itapira, assim como outros temas ligados ao assunto, fruto de audiências públicas realizadas 
nesta Casa. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 00437/2011.- Sugere construção de 
cobertura na quadra poliesportiva Wanderley Aparecido Cavenaghi situada em Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00438/2011.- Sugere determinar à 



Guarda Municipal, a realização de uma ronda mais ostensiva no bairro de Barão Ataliba 
Nogueira. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 00439/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar à Secretaria Municipal de Saúde, acrescentar um dia de atendimento ao serviço 
odontológico oferecido UBS da Ponte Nova. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00440/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando implantar na rede básica de saúde um 
programa de saúde mental para crianças e adolescentes. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 
00441/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito a construção de uma creche no bairro da Ponte Nova. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 29º) Indicação nº. 00442/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos 
objetivando implantar programa de incentivo de prevenção de câncer de próstata. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Indicação nº. 00443/2011.- Sugere execução de limpeza e recolhimento de 
entulho na estrada que liga o bairro do Machadinho ao Tanquinho. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação 
nº. 00444/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Maria Galdi 
Terra Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00445/2011.- Sugere o fechamento e troca de local da 
fossa existente nas proximidades do UBS da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 
00446/2011.- Indica ao Senhor Prefeito para que determine ao departamento competente 
realizar o asfaltamento do pátio das ambulâncias na Secretaria Municipal de Saúde. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
34º) Indicação nº. 00447/2011.- Sugere contratação de funcionário para atuar no setor de 
limpeza da UBS de Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00448/2011.- Sugere abrir os 
portões da UBS Central ás 6h00 da manhã, assim como a colocação de bancos na entrada do 
posto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00449/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito conceder ajuda de 
custo aos funcionários públicos municipais que atuam na zona rural de Itapira, como já feito 
com determinadas categorias profissionais. 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 16 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: 37º) 



Ofício SNJ n. 781/2011. Ref. Requerimento n. 214/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações concernentes a aplicação da legislação que 
institui o Programa Saúde do Homem. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 38º) 
Ofício SNJ n. 779/2011. Ref. Requerimento n. 213/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações sobre a aplicação da legislação que institui 
Projeto de Edificação de Moradia "Habitação Sustentável". DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 39º) Ofício SNJ n. 780/2011. Ref. Requerimento n. 220/2011.- Informação ao 
vereador Mauro Antonio Moreno, que requereu informações sobre a pavimentação do 
estacionamento do Hospital Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 40º) 
Ofício SNJ n. 782/2011. Ref. Requerimento n. 210/2011.- Informação ao vereador Mauro 
Antonio Moreno, que requereu informações concernentes ao consórcio intermunicipal de 
saneamento básico. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 41º) Ofício SG-DAO n. 
266/2011. Ref. Indicações 288, 362, 388, 394, 395/11. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 42º) Ofício SNJ n. 776/2011. Ref. Requerimento n. 206/2011.- Informação a 
vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações sobre a construção 
de pontes e passarelas no Município. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 43º) Ofício SNJ 
n. 783/2011. Ref. Requerimento n. 211/2011.- Informação ao vereador Mauro Antonio 
Moreno, que requereu informações concernentes a fiscalização quanto a abertura de poços 
artesianos, assim como a qualidade da água retirada destes. 44º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
003682/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$ 108.985,50. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 45º) CPFL Paulista: Comunicado sobre recebimento de contas 
de energia elétrica nos municípios de sua área de concessão. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 46º) CPFL Paulista: Informações sobre o encaminhamento à prefeituras e 
autarquias do município discriminando valores em aberto e a vencer com posição do dia 
31/07/2011 decorrentes do consumo de energia elétrica, de outras obrigações contratuais e 
convênios mantidos com esta companhia, bem como o faturamento mensal do município com 
o intuito de requerer que sejam incluídas na LOA - Lei Orçamentária Anual do Município, no 
sentido de provisionar recursos para os seus respectivos pagamentos. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 47º) Rotaract Club de Itapira:  Comunicado sobre a nova 
diretoria do Rotaract para o exercício do ano rotário de 2011/2012. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho - Presidente. 48º) Igreja Evangélica Assembléia de Deus: Convite para a realização do 
30º Congresso da UMADI (União da Mocidade da Assembléia de Deus em Itapira) nos dias 
de 18 à 21 de agosto de 2011, às 19:00, nas dependências do templo. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 49º) 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 global de R$ 24.503,55. DESPACHO: CIENTE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 50º) Câmara Municipal de Bebedouro: Cópia fiel da Moção nº 57/2011, de 
autoria do vereador presidente Sr. Carlos Renato Serotine (TOTA), aprovada e, Sessão 
Ordinária realizada no dia 08 de agosto do corrente ano. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 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 primeira discussão o Projeto de Lei nº 
0063/2011.- Institui o Programa de Adoção de Praças Públicas, de Esportes e Áreas Verdes – 
ADOTE UMA PRAÇA no Município de Itapira. Autoria: Cleber Borges. A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, imprensa, ouvintes da Rádio Clube, internautas, boa noite. Venho a esta 
tribuna para explanar sobre o projeto nº 63/2011 impetrado por minha pessoa nesta Casa de 
Leis, no qual institui o programa de adoção de praças públicas no município de Itapira 
denominado 'Adote uma Praça'. O seguinte projeto possui o objeto simples e curto de 
promover a requalificação dos espaços públicos de nossa cidade e criar situações que 
incentivem o maior uso dos referidos espaços públicos pelos cidadãos. Conseqüentemente 
valorizará o entorno do espaço público. O projeto também possui o objetivo de criar 
mecanismos para que o setor privado, a sociedade civil e qualquer outra organização 
participem mais ativamente da preservação e qualificação dos espaços públicos. O que são 
espaços públicos? São as praças, parques, jardins, áreas verdes, praças de esportes, calçadões 
e ciclovias. Falando sobre a questão da ciclovia, gostaria de aproveitar a oportunidade para 
cobrar o líder do prefeito sobre uma questão, pois elaborei uma indicação nesta Casa para que 
seja implantado o bicicletário no centro de nossa cidade. Desloquei-me até ao setor de 
Trânsito para discutirmos, juntamente com os responsáveis, sobre a situação da implantação 
do bicicletário. Identificamos que a Praça Bernardino de Campos pode ser o local adequado 
para a implantação do bicicletário. O que é um bicicletário? O bicicletário somente vem a 
incentivar o uso das bicicletas em nossa cidade. Vamos incentivar de que forma? 
Incentivaremos disponibilizando segurança a população. Que segurança possui um munícipe 
de se deslocar até o centro de nossa cidade com sua bicicleta para realizar qualquer afazer? 
Um bicicletário que disponibilize inicialmente, pelo menos, 300 vagas seria plausível, pois o 
espaço fornece condições favoráveis. Desse modo, os munícipes teriam segurança para se 
deslocar aos diferentes pontos do centro de nossa cidade. Também elaborei outra indicação no 
sentido de que sejam criados eixos de circulações no município de Itapira. Não posso elaborar 
um projeto de lei, pois essa situação gera despesa ao nosso município. Consultei alguns 
urbanistas, sendo que a maioria dos municípios de nossa região estão fazendo os referidos 
eixos de circulação para incentivar o uso da bicicleta. Não devemos somente incentivar o uso 
de bicicleta e sim também disponibilizar condições para que seja usado o referido meio de 
transporte. Como incentivaremos uso da bicicleta em nossa cidade se alguns cidadãos 
trafegam pela Avenida Rio Branco? Com certeza algumas pessoas sofrerão acidente. Então, o 
município deve disponibilizar essas condições para que o munícipe possa utilizar seu meio de 
transporte. Por esse motivo elaborei a indicação. No caso do bicicletário solicitei para que 
colocassem no edital da zona azul, sendo que não acataram minha proposta. Tudo bem, mas 
acredito que o Executivo possui condições de construir um bicicletário. Gostaria de solicitar 
ao líder do prefeito, Sr. Mino Nicolai, para que cobre a questão do Executivo. O Executivo, 
pelo menos, deveria realizar estudos para que seja viabilizado o referido bicicletário, assim 
como os eixos de circulação. Já que algumas vias de nossa cidade estão sendo asfaltadas, 



acredito que seria muito importante a realização de estudos no sentido de que seja viabilizado 
eixos de circulação nas vias. Ruas como Fenízio Marchini, Ari Wilson Cremasco, dentre 
outras, seriam adequadas para a elaboração de eixos de circulação. Voltando ao projeto, 
gostaria de falar sobre o processo de adoção. Quem pode participar do processo de adoção? 
Pode participar quaisquer entidade da sociedade civil, associações de moradores, sociedade de 
amigos e pessoas jurídicas, no caso empresas que estiverem devidamente registradas no 
município de Itapira. Quem não pode participar do processo de adoção? Aquelas empresas 
que se relacionam com cigarros, bebidas alcoólicas, bem como qualquer outra situação que 
pode ser considerado impróprio no que consta a lei. Para participar é fácil, pois é somente a 
empresa mostrar interesse, fazer o projeto ou então a mesma se deslocar até a secretaria 
competente, ou seja, Secretaria de Desenvolvimento, para elaborar, junto com a Prefeitura, o 
referido projeto. É uma situação simples. Assinou o termo, automaticamente a empresa 
poderá cuidar daquele espaço público. Quais são as características dessa adoção? É 
importante ressaltar essa situação. As características de adoção são a revitalização, 
requalificação dos espaços públicos, conservação e manutenção. Uma determinada empresa 
adotando as referidas situações, automaticamente deverá cumprir as regras. A empresa poderá 
realizar atividades culturais, educacionais, esportivas, dentre outras, lembrando que todas 
sejam de caráter público. É claro que a situação deverá ser aprovada pelo departamento 
competente e estar de encontro com os aspectos urbanísticos no município de Itapira. Uma 
das características que acho importante é a construção de equipamentos urbanos. A empresa 
adotou uma determinada praça, automaticamente a mesma poderá construir equipamentos 
urbanos. Equipamentos urbanos envolvem bancos, lixeiras, iluminação, pontos de ônibus, 
equipamentos esportivos, quadras, pistas, dentre outras situações. Cabe ressaltar que os 
espaços públicos situados no centro da cidade estão mais conservados. Por quê? Porque existe 
maior circulação de pessoas, sendo que a própria comunidade da localidade cobra 
intensivamente. Desse modo, o município possui o costume de preservar mais o espaço 
público do centro. Com isso, os espaços nas diferentes localidades de nossa cidade acabam 
sendo prejudicados. Por quê? Porque existe falta de fiscalização. Às vezes, o município não 
possui condições de estar fiscalizando. Automaticamente o espaço público acaba deixando a 
desejar. São situações que também acontecem em outras cidades. Não é somente um 
problema de nossa cidade. Com o projeto estaremos disponibilizando mecanismos para que as 
empresas possam cumprir sua função social. Muitas empresas estão concentradas em 
diferentes bairros de nossa cidade. Muitas vezes fui procurado por alguns empresários, pois os 
mesmos estavam solicitando melhorias em diferentes espaços públicos. Espaço público 
abandonado gera tráfico de drogas e prostituição. Existe falta de fiscalização por 'n' fatores. 
Essa situação não é culpa do município. Com o projeto a empresa possuirá condições de 
chegar e efetuar uma parceria com município. Qual será a vantagem dessa situação? A 
vantagem será que a empresa poderá colaborar através da revitalização do espaço público. A 
empresa poderá instalar uma placa padrão de publicidade. Com isso, a própria empresa 
começará a interagir com a sociedade e trazer para si a responsabilidade de fiscalizar e cuidar 
do espaço público. Resumindo em poucas palavras, a empresa ganhará com essa situação, 
assim como toda a sociedade situada entorno da referida empresa. Cabe ressaltar que o 
município também sairá ganhando, pois automaticamente resultará em economia. Por esses 
motivos e argumentos peço aos senhores para analisar a situação com carinho. O projeto é 
simples e não gera despesa. Acredito que é de fácil execução por parte do Poder Executivo. 
Novamente gostaria de solicitar ao líder de governo para levar as informações junto ao 
Executivo para que o mesmo execute os nossos projetos. Conto com o voto dos senhores. 
Muito obrigado e boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 



palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 063/2011. Aprovado 
em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação a Emenda Aditiva nº 01/2011. Aprovada por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Décio da Rocha Carvalho 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 063/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a Emenda Aditiva nº 
01/2011. Aprovada em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE O PROJE TO DE LEI 
063/2011 E EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0081/2011.- Prorroga a vigência da Lei nº 4.716/11. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 081/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0082/2011.- Autoriza o Município de 
Itapira a contratar com a Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo S/A - NCD-AFESP, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 082/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0084/2011.- 
Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 20.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas, boa noite. 
Gostaria de ser breve em minhas palavras. Não poderia deixar de falar sobre esse projeto de 
lei. O projeto de lei está concluindo uma emenda modificativa que elaborei no ano passado, 
na qual doa R$ 20.000,00 para a APAE. Para a APAE receber o dinheiro foi necessário o 
prefeito enviar um projeto a esta Casa modificando a situação, acatando a emenda de minha 
autoria. Então, fico feliz com essa situação. Estive conversando com o pessoal da APAE para 
explicar a situação do projeto. Disse que o projeto seria votado na data de hoje. A APAE 
necessita desse dinheiro para concluir o trabalho do corpo de bombeiro. Fico feliz e gostaria 
de agradecer o prefeito municipal que enviou o projeto imediatamente a esta Casa, assim 
como também gostaria de agradecer todos os senhores vereadores. Somente vim a esta tribuna 
para deixar registrado esse voto de agradecimento. Muito obrigado.” Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 084/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00248/2011.- Congratulação com os integrantes da nova diretoria do 
Rotaract Club de Itapira, na pessoa da presidente, Roseana Maria Ferrari. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 
SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 00415/2011.- Sugere 
abertura de uma via pública entre a rua Romeo Paschoalin até o morro do Macumbê. Autoria: 



Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 415/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão 
a Indicação nº 00430/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a Secretaria Municipal de 
Saúde, estender o atendimento odontológico, pelo programa Saúde Bucal na UBS do bairro 
Figueiredo. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, ouvintes da Rádio Clube, 
internautas, público presente, nobres colegas vereadores. Realmente a explanação realizada 
pelo Dr. Vladen nas prestações de Contas do município foram convincentes. Acredito que 
teríamos, com a maior brevidade possível, implantar essa saúde bucal em outros bairros de 
nossa cidade que carecem de atendimento odontológico. Realmente a cobrança tem sido feita 
nos vários bairros onde inexiste o profissional. O caso da UBS Figueiredo necessita, pelo 
menos em uma vez por semana, esse tipo de atendimento. Resolveria muito pouco a situação. 
Ele nos explicou em detalhes que seria importante o atendimento odontológico diário. É 
lógico que seria ótimo, mas para isso há a necessidade de mais profissionais da área. Cabe 
ressaltar que a contratação de outros profissionais também é plausível. Os bairros situados na 
zona rural também necessitam mais dias de atendimento. Diante das explanações realizadas 
pelo Dr. Vladen, acredito que devemos aguardar, apesar de toda boa vontade de o mesmo 
estar tentando solucionar o problema do atendimento odontológico. Seria muito importante a 
agilização do processo. Diante dessa situação, gostaria de dizer que vou retirar a indicação de 
minha autoria. Cabe ressaltar que estarei aguardando providências cabíveis e urgentes por 
parte da Secretaria de Saúde nossa cidade. Muito obrigado.” 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 16 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 
00434/2011.- Sugere abertura de uma via pública entre a Avenida Getúlio Vargas e rua João 
Butti Filho. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 434/2011. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
9º) Em única discussão a Indicação nº 00449/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito conceder ajuda de 
custo aos funcionários públicos municipais que atuam na zona rural de Itapira, como já feito 
com determinadas categorias profissionais. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
COM VISTAS AO VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 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. 


