
ATA DA 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 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 CARVALH O, 
LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MAN OEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO, RODNEI  
SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente 
Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Somente 
gostaria de esclarecer que ficou combinado entre todos os vereadores o seguinte: A 
partir do momento que vossa excelência tocar a campainha, automaticamente as 
inscrições para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente são encerradas... 
Manoel de Alvário Marques Filho: Já ficou determinado essa situação, pois o 
livro de inscrição fica aberto desde o momento em que todos os vereadores chegam 
a esta Casa. A partir do momento em que a campainha é tocada, automaticamente as 
inscrições se encerram. Mesmo assim disponibilizamos a liberdade para o nobre 
vereador Carlos Alberto Sartori assiná-lo. Novamente gostaria de ressaltar que seria 
essa a determinação para que não haja nenhum tipo de problema. O livro está 
ficando aberto sobre a mesa. Desse modo, qualquer vereador poderá assiná-lo. 
Então, para que ninguém alegue ignorância, gostaria de dizer que o livro estará 
aberto até o momento do toque do sinal. Não seria decisão de determinado vereador 
e sim do sinal. Tocou o sinal, conseqüentemente as inscrições estão encerradas. 
Muitas vezes até protelo a sessão para aguardar a chegada de algum vereador... Luis 
Hermínio Nicolai: A respeito do horário, vereador Carlinhos, vossa excelência 
disse que faltava um minuto em seu relógio. Tudo bem, mas gostaria de dizer que o 
relógio que devemos levar em consideração é o da Casa. Por esse motivo encerrei as 
inscrições... Manoel de Alvário Marques Filho: A sessão é iniciada às 19:30. 
Existe apenas 15 minutos de tolerância. Esta presidência poderia ter encerrado as 
inscrições às 19:30 caso fosse necessário. Os minutos de tolerância vocês estão 
interpretando como horário. Então, caso necessário, iniciaremos os trabalhos no 
horário correto. Estamos começando a usufruir da tolerância como horário normal 
da Casa. Essa situação não é boa. Acatamos a tolerância do horário devido ao atraso 
de alguns vereadores. Então, gostaria que todos se ativessem a essa situação. O livro 
estará aberto até o momento em que tocar o sinal.” Como primeiro orador inscrito, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, Rádio 
Clube de Itapira, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da 
presidente do Sindicato dos Servidores, Sra. Cristina, e do Sr. ex-vereador Alberto 
Mendes. Ocupo esta tribuna na data de hoje para falar sobre três assuntos. O 
primeiro deles seria que é uma imensa alegria recebermos o 1º Tenente do Exército, 
Tenente Júlio, com a companhia do Sr. Jairo, responsável pela seção de alistamento 
militar no município, afim de trazer subsídios a esta Casa para que, desse modo, 
possamos avançar os trabalhos para implantarmos um tiro de guerra em nossa 
cidade. Então, minha pessoa, juntamente com o presidente desta Casa, Sr. Manoel 
Marques, possuímos a honra de conversar alguns minutos com o Tenente, sendo que 
o mesmo nos disponibilizou alguns materiais. Os referidos materiais estarão 
disponíveis a todos os vereadores. Como estamos iniciando a formação de uma 



equipe de trabalho, acredito que toda colaboração vinda dos vereadores, assim de 
como qualquer outro cidadão comum, será bem vinda. Então, oportunamente, 
acredito que ampliaremos a conversa, sendo que qualquer cidadão será bem vindo 
para fazer parte dessa corrente. Outro assunto que gostaria de dizer é que no mês de 
setembro estaremos realizando uma campanha sobre a segurança no trânsito. Dessa 
vez, a campanha será focada no motorista, ou seja, para que o mesmo respeite a 
faixa de pedestres. É muito importante criarmos essa consciência coletiva. Dentro 
do material haverá um determinado espaço disponível para colorir. Acredito que o 
motorista pai incentivará seus filhos. Desse modo, muitas crianças absorverão 
noções sobre a questão de cidadania. Então, será entregue cerca de 5 mil folhetos em 
nosso trânsito. Esperamos que possamos contribuir para a paz no trânsito de nossa 
cidade. Para finalizar, não poderia deixar de mencionar que no último dia 20 de 
agosto foi o dia do maçon. É sempre bom destacar a importância da Maçonaria na 
sociedade atual e nos primórdios da humanidade. Lembro-me que quando não era 
vereador, os nobres edis que estavam presentes nesta Casa à época nunca deixaram 
de vir a esta tribuna para explicar a importância da ordem à toda sociedade. Então, 
gostaria de dizer que elaborei, juntamente com o nobre colega Dr. Mauro, um voto 
de congratulação direcionado a todos os maçons de nossa cidade. Espero que todos 
os colegas endossem a nossa iniciativa. Para homenagear o dia do maçon, gostaria 
de contar uma pequena história da Maçonaria para aqueles que não têm a 
oportunidade de formalizar uma idéia clara sobre o que seria a Maçonaria. O que é a 
Maçonaria? Ela proclama, desde sua origem, a existência de um princípio criador, 
ao qual, em respeito a todas as religiões, denomina de grande arquiteto do universo. 
Não impõe limites a livre investigação da verdade. Para garantir essa liberdade 
exige tolerância. É acessível aos homens de todas as classes e crenças que querem 
ser religiosas e políticas, excetuando-se aqueles que privem o homem da liberdade 
de consciência de manifestação do pensamento. Há uma crença errada de que basta 
um homem entrar na Maçonaria para ver se é ajudado em suas dificuldades 
financeiras. É verdade que muitos maçons encontram-se em situações privilegiadas, 
mas por seu próprio esforço, por seu comportamento exemplar e por seu caráter. A 
Maçonaria não é uma instituição de caridade ou de auxilio mútuo. Nela pratica-se a 
caridade em todas suas formas dentro de suas possibilidades e não no anonimato. 
Ela não promete vantagens pecuniárias ou materiais aos seus membros. Maçonaria 
não é religião ou associação dogmática ou muito menos uma teoria política ou 
partido. Não exclui a religião, a política ou a filosofia. Seu conceito fica como de 
uma sociedade secreta, educativa e filantrópica, destinada a reunir homens de boa 
vontade que se proponham a debater e equacionar os problemas da humanidade, de 
sua pátria e de sua comunidade. É uma instituição filantrópica, filosófica, 
progressista e educativa, tendo por objetivo a indagação da verdade, o estudo da 
moral e a prática da solidariedade. Sua divisa é: Liberdade, igualdade e fraternidade. 
Seus princípios são: Tolerância, respeito mútuo e liberdade absoluta de consciência. 
É uma ordem de comunhão universal de homens livres e bons costumes de qualquer 
nacionalidade, credo ou raça, todos admitidos por iniciação e congregados em lojas, 
nas quais por méritos ou meios racionais auxiliados por símbolos ou alegorias, 
estímulo a ciência e as artes. Estudam a trabalho para a construção da sociedade 
humana fundada no amor ao próximo, na paz universal e na evolução para a 
felicidade e bem estar de todos os homens. Os maçons reúnem-se em locais 
designados por oficinas ou lojas, todas iguais em direitos e honras, independentes 
entre si. Sendo uma associação iniciatica, utiliza diversos símbolos e sistemas de 
graus para transmitir seus ensinamentos obtidos por meios de iniciação a cada grau, 



cujos ensinamentos são transmitidos através de representações de símbolos. O nome 
Maçonaria provém do Francês maçonnerie que significa construção. Alguns autores 
dizem que a palavra é mais antiga e teria origem na expressão Pred Mecen Franco 
Maçon, cujo significado é filho da luz. Para se tornar um maçon não é necessário 
renunciar a religião a qual pertence. Em seu seio abriga homens de qualquer 
religião, desde que tenham uma crença em um só criador que denominamos de 
grande arquiteto do universo, ou seja, Deus. Ilustres prelados pertenceram a ordem 
Maçônica. Entre outros, Ocuri Dalgo, paladino da liberdade Mexicana, Padre Calvo, 
fundador da Maçonaria na América Central, o arcebispo da Venezuela, Dom Ramon 
Inácio Mendes, Padre Diogo Antonio Feijó, Cônegos Luis Vieira, José Silva de 
Oliveira Rolin, da inconfidência Mineira, Frei Miguelito, Frei Caneca e muitos 
outros. Ressalta-se também que filósofos como Voltaire, Gut e Lessing, músicos 
como Beethoven, Hayden e Mosart, militares como Frederico, o grande, Napoleão e 
Garibaldi, poetas como Byron, Lamartine e Hugo, escritores como Castelar, Mazini 
e Spling, os libertadores da América foram todos maçons. Washington, nos Estados 
Unidos, Miranda, padre da liberdade sul-americana, San Martin, Rings, na 
Argentina, Boliver, no norte da América do Sul, Martin, em Cuba, Benedito Juarez, 
no México e o Imperador Dom Pedro I no Brasil, seguido por José Bonifácio, 
Gonçalves Led, Luis Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, 
Floriano Peixoto, Pudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo 
Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Washington Luis, Rui Barbosa e 
mais recente Jarbas Passarinho... A Maçonaria de hoje foi fundada em 24 de junho 
de 1717, em Londres. A origem da Maçonaria está ligada as lendas de Isis e Ozires, 
ao culto de Mitra, vindo até a ordem dos templários e a fraternidade Rosa Cruz. O 
reverendo presbítero James Anderson publicou a constituição da Maçonaria 
universalmente aceita em todas as lojas do mundo. A primeira loja maçônica do 
Brasil foi fundada em 1802 pelo botânico Manoel Arruda Camara. Os critérios para 
atribuição da regularidade maçônica institucionalmente são a afiliação e 
reconhecimento pela grande loja unida da Inglaterra, que por um grande oriente ou 
grandes lojas que trabalham na crença em Deus obedeçam aos critérios 
estabelecidos nas mais antigas leis que regem a Maçonaria universal. Pelo o que se 
caracteriza pela antiguidade, essas antigas leis constituem o islã de Marques. A 
Maçonaria é eminentemente tolerante e exige dos seus membros a mais ampla 
tolerância, respeito as opiniões políticas e crenças religiosas de todos os homens. 
Para finalizar, gostaria de parabenizar a todos os maçons, em especial a loja Deus, 
Justiça e Caridade – Luz do Terceiro Milênio de Itapira. Aproveitando a audiência, 
gostaria de enviar um abraço a loja Acácia de Serra Negra que está nos 
acompanhando pela internet. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite 
senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público 
presente, imprensa escrita e falada, internautas, funcionários desta Casa. Gostaria de 
parabenizar o Sr. Alberto Mendes, pois o mesmo também é maçon. Na sua pessoa, 
Alberto Mendes, gostaria de parabenizar todos os maçons. O nobre vereador 
Ferrarini citou várias pessoas ilustres que se fizeram integrantes da Maçonaria. 
Vamos para o prato da Casa. Quando me inscrevo, automaticamente vejo a cara de 
desânimo do nobre vereador Mino. Não posso me compadecer com sua cara, Mino, 
embora goste muito de você. Vocês viram? Senhores e senhoras. Internautas, 
público, ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Quando falo que o tempo é o senhor da 
razão, acredito que possuo razão. Vejam os senhores. Vamos voltar um pouco no 
tempo. Quando formamos essa grande frente política para derrubar o ex-prefeito, 



acredito que elaboramos um grupo muito estruturado e muito consciente. Acredito 
que fizemos história na cidade de Itapira. Fizemos história, Manoel, sendo que 
conseguimos, depois de 30 anos, tirar o grupo do poder. O que o atual prefeito fez 
com isso? Rasgou essa história. Todas aquelas pessoas que o levaram a vitória, 
passaram a não ser respeitadas e consideradas pela atual administração. Não vou 
chamar de neo-belinistas, pois acredito que nem isso podem ser. Aqueles que 
sempre defenderam o grupo do ex-prefeito passaram a ter voz do governo. É aquela 
história, pois todos sabem, mas ninguém diz. Sabemos o que está acontecendo 
atualmente no paço municipal. Todos sabem da situação. Gostaria que o líder do 
prefeito explicasse a situação. Gostaria de saber o que está acontecendo no paço 
municipal de Itapira. Sabem o porquê que essa situação deve ser explicada? Porque 
é muito fácil dizer que atualmente existe democracia. Possuímos democracia. É 
verdade, mas a democracia não é somente você dizer aquilo que você tem vontade. 
Democracia é responsabilidade. Um governante democrático deve vir a público para 
explicar as situações ao seu povo. Esse é o papel do governante democrático. Não 
adianta se fechar em concha e fingir que nada está acontecendo. Já disse que 
conduziram mal o que aconteceu com aquela criança. A Prefeitura conduziu muito 
mal. Você pode não concordar, Cristina, mas a Prefeitura conduziu muito mal 
porque não esclareceu para a população o que, efetivamente, aconteceu. Esse 
problema não acabou, mas acredito que muitas coisas foram esclarecidas. A 
população não sabe dessa situação. A mesma coisa está acontecendo no paço 
municipal. A situação não vem a público, sendo que não fazem uma meia culpa de 
pessoas erradas estarem no lugar errado. Antes era pelo fato de que não havia 
democracia e ninguém podia dizer absolutamente nada. Atualmente não existe essa 
situação, mas acredito que há a responsabilidade daquele que se intitula 
democrático. A coisa não para por aí. Hoje fiquei sabendo que há um projeto de lei 
na Casa para a construção da sede do Ministério Público em nossa cidade. 
Levantamos uma questão relacionada a passarela existente na localidade. É um 
viaduto, evidentemente, com a cara de Itapira. Não podemos perder essa identidade. 
Pedimos ao assessor jurídico da Casa para questionar o responsável em resolver essa 
questão de obra. Foi-se dito que embora possa existir uma lei de preservação, a 
mesma nunca foi cumprida em nossa cidade. Posso ouvir uma situação dessas? Uma 
pessoa que diz uma situação dessas pode ser uma pessoa séria? Pode ser considerada 
uma pessoa séria? Na visão da administração é. Aliás, é a pessoa responsável por 
todos os projetos habitacionais de nossa cidade. Agora começarei a colocar a minha 
orelha em pé para constatar quais outras legislações que essa pessoa pode vir estar 
comprometendo ou não cumprindo. Então, não podemos, acredito que incorreremos 
no mesmo erro se permitirmos, que o prefeito, qualquer que seja ele, fazer de 
qualquer modo, pouco se importando com a legislação e com o nosso patrimônio. 
Não é assim que as coisas devem andar. Por quê? Quando era o outro se falava que 
nada era respeitado, era ditador... Tudo isso é verdade. O cara é ditador, ladrão e não 
respeita absolutamente nada. Todos sabem dessa situação. Continuo afirmando que 
o cara é tudo isso mesmo. Agora, acredito que não pode vir outro no mesmo sentido 
com uma roupagem de democrático. Gostaria de denunciar toda vez que acontecer 
essa situação. O Mino deve dizer ao chefe do Executivo que o mesmo deve respeitar 
a lei. Os subordinados dele também devem respeitar a lei. A população tem o direito 
de saber, efetivamente, o que está acontecendo no paço municipal. Não adianta ficar 
se falando na boca pequena. Ele deve assumir a responsabilidade de vir a público a 
assumir a culpa dessa situação. Existe um ditado que diz o seguinte: “Quem tem, 
cuida.” Ele foi eleito justamente para isso, ou seja, para cuidar da coisa pública, pois 



a coisa pública é de todo mundo. Ele deve vir a público e explicar a situação. Pode 
formalizar uma coletiva de imprensa para explicar, efetivamente, o que está 
acontecendo. É inadmissível o que está acontecendo. Vou aguardar, muita tranqüila, 
o desdobramento dessa situação. Desse modo, constatarei se surgirão mais 
situações. Vou constatar se mais alguém entrará ou sairá dessa canoa. É o que 
gostaria de ver. Caso contrário, Mino, acredito que passará a idéia de conivência. 
Não quero acreditar que um dia fiz campanha para uma pessoa conivente com o mal 
feito, Mino. Não quero acreditar nessa situação. Não quero mesmo. Então, o prefeito 
deve vir a público e disponibilizar uma satisfação para a população de Itapira, pois 
todos sabem do que está acontecendo. É uma situação que envolve dinheiro público. 
Espero que ele faça isso em um ato de grandeza. 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, imprensa, 
público presente. Gostaria de dizer que os dez minutos que possuo devem ser bem 
aproveitados. A vereadora citou dois assuntos. Acredito que os fatos acabam não 
ficando bem esclarecidos. Então, uma coisa leva outra. Realmente o tempo é o 
senhor da razão. Tentamos esclarecer as coisas com o passar do tempo. A vereadora 
citou o caso da creche. Eu e a nobre vereadora estivemos presentes em uma reunião, 
juntamente com o Thiago que se encontra presente nesta Casa e o pessoal do 
Conselho tutelar, sendo que já existe um laudo. Não quero adiantar a situação. De 
minha boca não sairá nada. É bom constatar que o processo das acariações está 
seguindo seu trâmite normal. A história inicial não era o fato que realmente tinha 
ocorrido. Não tenho o direito de vir a esta tribuna para falar, explicar ou tentar 
prejudicar alguma pessoa, mas o grande fato que está sacramentado é que a criança 
não foi queimada com água. Essa situação pode ser comprovada através de laudo 
médico. A partir desse momento existe uma nova dinâmica para se descobrir o que 
realmente aconteceu. Então, é muito difícil. Quando falamos dizem que estamos 
comprometendo as pessoas. O vereador Toninho Orcini defendeu as professoras 
dizendo o seguinte: “Muito cuidado com o que vão dizer. De repente as professoras 
não têm culpa.” A coisa está caminhando, mais ou menos, para esse lado. Foi muito 
bom aguardarmos e deixar as coisas seguirem seus trâmites. A verdade irá aparecer. 
O segundo assunto é que a nobre vereadora disse em relação ao que está 
acontecendo no paço municipal, mas não disse o que seria. Sei que devem estar 
comentando sobre essa situação, pois soltaram uma nota no jornal da cidade 
alegando que houve o envolvimento de dinheiro público. Não posso levar o assunto 
à frente, mas garanto para a nobre vereadora e o povo de Itapira que não há nada 
relacionado com nenhum secretário da Prefeitura. Houve uma denúncia que está 
sendo apurada para não prejudicarmos ninguém. Atitudes foram tomadas. A 
Prefeitura está se resguardando da melhor forma possível. É lógico que caso houver 
alguma coisa, automaticamente o prefeito responderá. Com certeza o prefeito 
também foi pego de surpresa em relação ao caso ocorrido. O povo de Itapira ficará 
sabendo. Somente não saiu a público uma situação acusando uma pessoa porque 
quem não prova passa a ser acusado daquilo que disse. Por esse motivo que é 
necessário provar. Então, garanto ao povo de Itapira que não é nada relacionado 
com os secretários da Prefeitura. É uma denúncia de atitudes que foram ocorrendo 
dentro da Prefeitura. Essa situação não é de hoje. Mais uma vez a coisa veio do 
passado. Parece-me que com o tropeço de uma determinada pessoa a coisa será 
descoberta. É uma situação que vem de longos tempos. Essa situação deverá ser 
apurada. Por esse motivo vim a esta tribuna para esclarecer os questionamentos da 
nobre vereadora. Sei que o papel dela é importante quando a mesma faz denúncias e 



elabora críticas. Na medida do possível tentarei responder as situações, mas possuo 
enorme cuidado com as coisas que podem estar acontecendo. Gostaria de dizer 
algumas coisas e ressaltar a importância de possuirmos esse espaço. O povo de 
Itapira terá uma surpresa em pouco tempo. Será uma bomba na opinião daqueles que 
estiverem esperando. É uma bomba. A partir desse momento a história virá, ou seja, 
a boca pequena... Por esse motivo digo o perigo da imprensa falar coisas que não 
são comprovadas. Chegou uma situação que caso a mesma ocorra, automaticamente 
Itapira irá parar. Estou trazendo essa situação a público somente hoje em relação a 
uma negociação de um jornal da cidade. Caso fique comprovado, acredito que terá 
muito pano para a manga em nossa cidade. Negociação com altos valores em 
dinheiro. Pela boca pequena a situação já está concretizada. Caso essa situação 
aconteça em nossa cidade, acredito que o povo não acreditará em mais nada. É um 
fato que está praticamente sacramentado. Então, o meu cuidado é esperar e aguardar 
para constatar o que vai acontecer. No próximo ano haverá eleição. Simplesmente 
poderia chegar aqui e dizer que fulano fez isso e ciclano aquilo. Vou ter que provar, 
certo? Então, da mesma forma que está acontecendo os dois casos em nossa cidade, 
acredito que devemos possuir muito cuidado quando tentarmos prejudicar a vida de 
alguém. É isso que devemos aprender. A maldade sai da boca e não entra pela boca 
do homem. Cada um sabe o que tem que fazer e até onde pode prejudicar o próximo. 
Então, vocês me aguardem e aguardem o desfecho dessa história. Daqui a trinta dias 
ninguém poderá mexer com partido. A bomba há de explodir. Não posso garantir 
que seja verdade, mas onde há fumaça, há fogo. Muitas vezes possuímos e não 
possuímos tempo para apagar o fogo. Muitas vezes as coisas tomam uma dimensão 
que ninguém consegue apagar o fogo. Desse modo, o povo de Itapira dará razão a 
minha pessoa por tudo aquilo que dizia há muito tempo. Dizem que grito e falo alto. 
Digo que certas coisas caminharão de certa forma. Falam que político somente está 
nesta Casa para ganhar dinheiro e tapar buraco. Quero ver como ficará a situação 
caso essa situação aconteça em Itapira. Vamos ver o desfecho dessa história. Em 
relação ao meu partido, gostaria de dizer que estou em reunião com a diretoria do 
partido. Gostaria de deixar bem claro que o meu partido está em minhas mãos. 
Teremos uma convenção no dia 25 de setembro. Se existe pessoas tentando tirar o 
partido de minhas mãos, gostaria de dizer que não chegou nada formalizado até o 
presente momento. Se for por um caminho digno e democrático, acredito que as 
pessoas podem tentar disputar um partido. Se for a base de rasteira e de poder 
concedido a determinadas pessoas, acredito que um dia a casa cairá, pois não existe 
mal que sempre perdure. Essa situação está sacramentada em nossas vidas. Sabemos 
quando erramos, sendo que muitas vezes nos arrependemos daquilo que fizemos. 
Outras pessoas não se arrependem e continuam fazendo cada vez mais. Ficam 
movidos pelo poder da desgraça, atrapalhar e atravancar a vida dos outros. Tenho a 
minha consciência limpa. Sei dos amigos que tenho e do respeito que possuo. Fui 
até Campinas e cheguei há pouco tempo, sendo que recebi a grata notícia de que o 
partido ficará sob minha direção. O meu partido não é provisório e sim um diretório 
constituído. Tudo o que acontecer deve passar pelas minhas mãos. Então, gostaria 
de dizer novamente que possuo um enorme cuidado quando cito nomes em situações 
que acorrem. Dos dois casos que citei posso garantir que não é o que parecia. No 
momento certo explicarei a situação. Caso o prefeito necessite explicar algo em 
público, acredito que o mesmo explicará. Tenho certeza que ele não é conivente 
com nada dessas situações. Às vezes até dentro de nossas casas somos 
surpreendidos com alguma situação. Imaginem em uma administração com 2.500 
funcionários. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum 



Vereador inscrito para fazer uso da palavra no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente 
declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita 
ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , para que da tribuna proceda a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 27ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 16 de Agosto de 2011. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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) RELATÓRIO Nº. 007/2011.- Prestação de contas apresentada em 
Audiência Pública no dia 10 de agosto de 2011, no Plenário da Câmara Municipal 
pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 2º Trimestre de 2011. Autoria. 
Mesa da Câmara. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo 
mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei Complementar. 
3º) Projeto de Lei Complementar nº. 0012/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei 
Complementar nº 4.730 de 04 de abril de 2011 e aprova sua versão consolidada. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
4º) Projeto de Lei Complementar nº. 0013/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 4º 
Lei Complementar nº 4.698/10. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Lei 
Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 
123/2011.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2011. As Comissões de Justiça 
e Redação e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
010/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, 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", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
A seguir, pela ordem, o Vereador Cleber João da Silva Borges 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 124/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 83/2011. 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 83/2011, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com 
empresa especializada em informática para fins de implantação de Sistema de 
software WEBCONSIGNADO", 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 Cleber João da Silva Borges 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 23 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 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. 7º) Requerimento nº. 
00250/2011.- Voto de Congratulação com o todos os integrantes das lojas 
maçônicas 'Deus Justiça e Caridade' e 'Luz do III Milênio' pelo Dia do Maçon 
celebrado em 20 de agosto. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Antônio 
Moreno DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 8º) Requerimento nº. 00251/2011.- Congratulação com os proprietários 
do Magazine Pag Menos, pela inauguração de sua nova loja. 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 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento nº. 
00252/2011.- Voto de Congratulação com o presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Itapira, Josué Rezende, pela sua recondução ao cargo, e integrantes 
da nova diretoria da entidade representante de classe. Autoria. Toninho Orcini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
10º) Requerimento nº. 00253/2011.- Oficiar a direção da Intervias, solicitando 
construção de passarela de pedestres sobre a Rodovia SP-352, entre os bairros 
Machadinho e Tanquinho. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 
Requerimento nº. 00254/2011.- Voto de Congratulação com a empresa Shefa por 
ter patrocinado a 12ª edição da Festa Della Nonna. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
12º) Requerimento nº. 00255/2011.- Voto de Congratulação com as Senhoras: 
Idalina Barel Gonçalves Fontes; Alaíde Zago Bianchesi; Élia Sabadini Bozzi; Gilda 
Campanini Canivezi, Marlene Castellani Lanzoni e Gilmere Ricilucca Pereira Lins, 
pela justa homenagem recebida durante a 12ª edição da Festa Della Nonna. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 13º) Requerimento nº. 00256/2011.- Congratulação com o 
Presidente da Assembléia Legislativa, deputado José Antônio Barros Munhoz pelo 
esforço envidado, assim como trabalho de gestão realizado junto ao Governo do 
Estado que resultou na verba para a novas sede da 3ª companhia da Polícia Militar 
em nossa cidade. 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
14º) Indicação nº. 00450/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar aos 
departamentos competentes agilizar o trabalho de revitalização do Lago da Cascata, 
no bairro Penha do rio do Peixe. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
15º) Indicação nº. 00451/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando 
implantar na rede básica de saúde um programa denominado 'Saúde do Idoso' com 
equipe multifuncional. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Indicação 
nº. 00452/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando implantar 
programa educativo à população sobre como utilizar corretamente os serviços 
prestados nas Unidades Básicas de Saúde. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A 
seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Indicação nº. 00453/2011.- Sugere 
construção de um portal para entrada da cidade, no final da rua do Cubatão, na 
junção com a SP-352. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Indicação 
nº. 00454/2011.- Sugere melhorias que especifica no local de realização das provas 
de CNH. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Indicação nº. 00455/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito instalação de lixeiras nos bairros de Eleutério, Barão de 
Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 20º) Indicação nº. 00456/2011.- Sugere construção de rotatória 
com um canteiro, entre as ruas Duque de Caxias e Luis Neto e Avenida Castro 
Alves. Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador autor 
solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Indicação nº. 
00457/2011.- Sugere construção de calçada na área interna da FEPASA; no espaço 
que separa o paredão ali existente e o antigo leito da ferrovia; na extensão do 
pontilhão até o entroncamento das ruas 24 de Outubro e Padre Ferraz; e alargamento 
da pista de rolamento da avenida Rio Branco naquele pequeno trecho. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da 
presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO 
AUTOR. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Indicação nº. 00458/2011.- Sugere 
construção de uma ponte para pedestres sobre o ribeirão da Penha, ligando a rua do 
Cubatão com a Avenida dos Italianos, em local que especifica. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques 
Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 00459/2011.- 
Sugere implantação do Serviço de Verificação de Óbito na Secretaria Municipal de 
Saúde. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 00460/2011.- 



Sugere instalação de semáforo para disciplinar a travessia de pedestres, nos 
cruzamento da Avenida Rio Branco com a rua Rui Barbosa e Rua Xv de Novembro 
com a Rua Comendador João Cintra. 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00461/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar junto a empresa concessionária pelo serviço de coleta de lixo na cidade, 
a Sanepav, reivindicando que a mesma tome providência para solucionar o problema 
de varrição no Jardim Guarujá. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 26º) Indicação nº. 00462/2011.- Sugere execução de operação 
tapa-buracos nas ruas Emílio Orcini, Ivo dos Santos Pereira, Paulo Telini e Elza 
Vieira da Cunha, todas no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Indicação nº. 00463/2011.- Sugere denominar via ou logradouro 
público de nossa cidade de Alair Toledo de Oliveira. Autoria. Cleber Borges. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
28º) Indicação nº. 00464/2011.- Sugere estudos para nova pintura do Museu 
Histórico e Pedagógico Virgolino de Oliveira, assim como colocação de novas 
grades nas janelas do prédio. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação 
nº. 00465/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de 
Jerônimo Tonolli. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00466/2011.- 
Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Maria Aparecida 
Cavallari Tonolli. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00467/2011.- 
Sugere construção de rotatória entre as ruas Mauro Simões e Dalila Simões Galdi, 
no Flávio Zacchi. 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 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
32º) Indicação nº. 00468/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e 
reurbanização na praça central do Flávio Zacchi, assim como manutenção dos 
brinquedos do playground existente no local. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A 
seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a retirada da presente matéria para 
melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00469/2011.- Sugere troca das lâmpadas queimadas 
da praça central do bairro Nosso Teto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 



34º) Indicação nº. 00470/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e 
reurbanização na praça Guiro Atílio Cremasco, ao lado do Clube da Saudade. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador autor solicita a 
retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: RETIRADA 
PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00471/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária pelo serviço de 
coleta de lixo na cidade, a Sanepav, reivindicando que a mesma tome providência 
para solucionar o problema de recolhimento de lixo na Rua Benedito Bataglini. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00472/2011.- 
Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de João Felipe Diniz. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00473/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas necessárias objetivando o término das obras 
de revitalização da praça Abel Borges. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 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: 38º) Ofício SNJ n. 800/2011. Ref. Requerimento n. 210/2011.- 
Informação ao vereador Mauro Antonio Moreno, que requereu informações sobre o 
Consórcio Intermunicipal e Saneamento Básico. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 39º) Ofício SG-DAO n. 276/2011. Ref. Indicação 411/11. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ofício SNJ n. 801/2011. 
Ref. Requerimento n. 231/2011.- Informação ao vereador Carlos Alberto Sartori 
requereu informações sobre os critérios adotados para a concessão de benefícios e 
doação de áreas para empresas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
41º) Ministério da Saúde Nº Ref. 012569; 006601; 006654; 001667/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$ 129.800,00. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 42º) Balla's Bar Choperia: Convite para a 
inauguração da mais nova choperia da cidade, a realizar-se-á no dia 24 de Agosto de 
2011, às 20:00 horas, nas dependências do Balla's Bar, situado à Rua XV de 
Novembro, 234. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de 
Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo; Deputado Barros Munhoz: Convite para 
participação da série de audiências públicas que o Legislativo Paulista, por 
intermédio da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, realiza de 19 de 
agosto a 27 de setembro a fim de debater o Orçamento Estadual para 2012. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 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 Complementar 
nº 0010/2011.- 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. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 010/2011. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda 
votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 
plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar nº 010/2011. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0083/2011.- Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com empresa especializada em 
informática para fins de implantação de Sistema de software WEBCONSIGNADO. 
Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 083/2011. 
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 083/2011. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA 
E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
3) 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. A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Requeremos a Vossa Exa., 
ouvido o Colendo Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente 
sessão, inserindo assim nos anais desta Casa de Leis, um Voto de Congratulação 
com todos os integrantes do novo Conselho Diretor do Rotaract Club de Itapira 
empossado recentemente na pessoa da sua presidente, Roseana Maria Ferrari, 
desejando pleno êxito aos jovens dirigentes deste importante clube de serviço da 
nossa cidade no decorrer da gestão 2011/2012. Entendemos que a confiança 
depositada nos vencedores pelos seus companheiros ilustra muito bem a capacidade 
e dinamismo de que são todos dotados para comandar os destinos do Rotaract Club 
de Itapira, razão pela qual vemos inteira Justiça neste Poder Legislativo render o 
devido reconhecimento na forma da homenagem ora proposta, concitando portanto 
os nobres pares à apreciação unânime do Requerimento em pauta. Enfatizamos 
ainda que esta Casa de Leis está prontamente aberta para auxiliar os trabalhos deste 
clube de serviço que de maneira ímpar vem proporcionando auxílios de diferentes 
maneiras à população itapirense. Então, é um voto de congratulação. Agradeço a 
presença de vocês. Também fui presidente do Rotaract. É um clube que presta 
serviços a comunidade em seus vários segmentos, promovendo o bem estar de 
crianças, trabalhando em parceria com entidades de nossa município. É um trabalho 
muito louvável. Gostaria de parabenizar a todos e desejar que continuem sempre à 
frente do caminho do bem. É o caminho que o Rotaract, Interact e Rotary buscam. 



Parabéns a todos vocês. Boa noite.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 
248/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00251/2011.- Congratulação com os proprietários do Magazine 
Pag Menos, pela inauguração de sua nova loja. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00256/2011.- Congratulação com o Presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado José Antônio Barros Munhoz pelo esforço envidado, assim 
como trabalho de gestão realizado junto ao Governo do Estado que resultou na 
verba para a novas sede da 3ª companhia da Polícia Militar em nossa cidade. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 
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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 449/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00450/2011.- Sugere ao Sr. 
Prefeito determinar aos departamentos competentes agilizar o trabalho de 
revitalização do Lago da Cascata, no bairro Penha do rio do Peixe. Autoria: Mauro 
Antonio Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Essa indicação já foi elaborada outras vezes. Como a matéria é 
correlata e a finalidade e o objetivo são somente um, desde que seja executado o 
serviço, gostaria de retirar a matéria. 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 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a 
Indicação nº 00452/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito realizar estudos objetivando 
implantar programa educativo à população sobre como utilizar corretamente os 
serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a 
Indicação nº 00455/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito instalação de lixeiras nos bairros 
de Eleutério, Barão de Ataliba Nogueira e Ponte Nova. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a 
Indicação nº 00458/2011.- Sugere construção de uma ponte para pedestres sobre o 
ribeirão da Penha, ligando a rua do Cubatão com a Avenida dos Italianos, em local 
que especifica. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS 
AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 



Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00460/2011.- Sugere instalação 
de semáforo para disciplinar a travessia de pedestres, nos cruzamento da Avenida 
Rio Branco com a rua Rui Barbosa e Rua Xv de Novembro com a Rua Comendador 
João Cintra. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00461/2011.- Sugere ao 
Sr. Prefeito determinar junto a empresa concessionária pelo serviço de coleta de lixo 
na cidade, a Sanepav, reivindicando que a mesma tome providência para solucionar 
o problema de varrição no Jardim Guarujá. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 23 de Agosto de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única discussão a 
Indicação nº 00467/2011.- Sugere construção de rotatória entre as ruas Mauro 
Simões e Dalila Simões Galdi, no Flávio Zacchi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação a Indicação nº. 467/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 23 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. 


