
ATA DA 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 de setembro 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 SILV A BORGES, 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, L UIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 
ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA C ALIDONE DOS 
SANTOS. 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, nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa escrita e 
falada, boa noite. Gostaria de abordar três assuntos. O primeiro deles seria que a nossa 
cruzada relacionada a educação no trânsito ainda continua. Essa semana estamos entregando 
aos motoristas cerca de 5.000 folhetos relacionados a campanha Motorista Consciente 
Respeita a Faixa de Pedestres. O folheto possui estatísticas de acidentes de trânsito e um 
determinado espaço direcionado para as crianças colorirem. Cabe ressaltar que o folheto 
também possui telefones úteis como o da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, 
dentre outros. Esperamos que essa campanha conscientize os motoristas de nossa cidade. O 
segundo assunto, lembrando que gostaria de solicitar o apoio de nosso presidente, Sr. Manoel 
Marques, é no sentido de realizar contato com o Jurídico da Prefeitura a fim de enviar o 
projeto de lei que foi debatido em duas audiências públicas. Inclusive, as audiências públicas 
obteve a exclusiva presença do Promotor Público de nossa cidade, Sr. Brandão, para 
debatermos sobre a lei da Zoonoses. Acredito que é muito importante tentarmos finalizar o 
projeto, pois o mesmo foi amplamente debatido nesta Casa. É notório de que necessitamos 
uma resposta para a nossa comunidade. Desse modo, gostaria de solicitar ao presidente desta 
Casa para que interceda sobre essa questão. O outro assunto é no sentido de que gostaria de 
solicitar ajuda ao nosso líder do Prefeito, Sr. Mino Nicolai. Inclusive, estive conversando com 
o Mino e constatei que o nobre vereador Carlinhos Sartori registrou uma solicitação vinda dos 
moradores do Barão. Essa solicitação é relacionada a antena de TV situada no bairro de Barão 
Ataliba Nogueira. Sabemos que a Prefeitura tem se esforçado e procurado soluções, mas 
alguma coisa está impedindo a manutenção da antena na localidade. Entrei em contato com o 
Celso Davolli e o Lucas da assessoria de imprensa. Há mais de dois meses, segundo os 
moradores, a TV não está sintonizada na localidade. Segundo o Lucas seria uma peça que 
ainda não chegou. Não sei se a empresa responsável em fornecer a peça está com algum 
problema. Essa situação deve ser resolvida, pois há muito tempo os moradores estão ligando a 
fim de solicitar a solução do problema. Tenho o prazer de me deslocar toda semana até o 
bairro de Barão. Inclusive, apoio a escolinha de futebol de Barão. Cabe ressaltar que no ano 
passado fui festeiro de São José. Então, acredito que sempre estou presente para conversar 
com os moradores da localidade. Desse modo, gostaria de solicitar ao líder do prefeito para 
que o mesmo tente resolver essa situação que o povo de Barão tanto clama. Muito obrigado e 
boa noite.” 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, funcionários desta Casa, público presente, imprensa, internautas. Possuo dois 
assuntos para tratar na data de hoje. Um deles todos já sabem, pois seria em relação a CPI. 
Primeiramente gostaria de tratar de um assunto que se refere a lei nº 4071 de abril de 2007, 
que fala sobre a lei do silêncio. Possuímos uma lei que disciplina a questão de carros de som. 
O que temos visto no centro de nossa cidade aos finais de semana é um verdadeiro absurdo. 



As pessoas abrem as portas dos carros e ligam o som muito alto, onde automaticamente 
incomoda os vizinhos que residem nas proximidades do Cartório do Maurício. Então, gostaria 
de solicitar ao líder do prefeito para que converse com a Secretaria de Fiscalização do 
Município a fim de que seja realizada uma blitz na localidade para que o barulho seja cessado. 
Esse seria o primeiro assunto. O segundo assunto é que hoje termina o prazo que a lei 
determina para que seja instaurada a CPI nesta Câmara a fim de investigar possível desvio de 
dinheiro público, tendo em vista que a folha de pagamento da Prefeitura obteve um aumento 
de 11%, sendo que essa situação não refletiu em aumento para o funcionalismo. Estão muito 
enganados aqueles que pensam que vamos apenas investigar casos pretéritos. Vamos 
investigar tudo. De fato, vamos investigar fatos pretéritos e atuais. Gostaria que isso ficasse 
bem claro para todos. Em segundo lugar, gostaria de dizer que essa Câmara possui uma 
responsabilidade muito grande, pois pela segunda vez na história de Itapira possuiremos uma 
CPI. Lamentavelmente as duas são relacionadas a questão de desvio de dinheiro público. Uma 
ficou provado e outra que será instaurada na data de hoje para investigarmos essa situação. 
Embora não possa participar da comissão, gostaria de deixar bem claro que estarei presente 
em todas reuniões que forem marcadas. Acredito que posso participar como também solicitar 
aos membros para requererem documentos que entenda que sejam necessários. Deve ficar 
bem claro que é um momento histórico na cidade, sendo que nada poderá ser jogado debaixo 
do tapete, pois automaticamente será cobrado nas ruas. Essa história que tudo acabará em 
pizza e que enrolaremos, acredito que não acontecerá. A população de Itapira possui o meu 
compromisso de que não permitirei que isso aconteça. Estou muito surpresa porque na 
semana passada disse que acreditava que o prefeito não estava envolvido. Hoje digo que 
quero acreditar que o prefeito não esteja envolvido porque o que escutamos na Prefeitura é em 
operação abafa. Ninguém fala. Vamos ao popular, pois comigo não existe meias palavras. 
Talvez seja esse meu defeito, mas é a realidade que estamos assistindo atualmente. Então, se 
efetivamente o prefeito não está ligado a nada disso e nenhum de seus prepostos, como disse o 
nobre vereador Mino, ou seja, que nenhum secretário está envolvido... Também quero 
acreditar nisso, mas os fatos estão me mostrando uma direção contrária. Os fatos que estão 
acontecendo na cidade estão me mostrando que alguém possui algum tipo de culpa nessa 
história. É alguém do primeiro escalão, pois ninguém fala nada ou se posiciona. O prefeito 
nunca falou, mas em um momento como esse, acredito que ele deveria vir a público e se 
posicionar. Ele não está fazendo isso. Você conversa com um ou outro e o pessoal diz a 
palavra de ordem, ou seja, abafa. Então, é uma posição, além de lamentável, muito perigosa. 
É como disse outro dia, ou seja, acredito que devemos possuir prudência, tanto é que ninguém 
ouviu da minha boca nome ou que alguém seria culpado, mas conivência não. Espero que essa 
comissão se forme na data de hoje e não seja conivente com o que está acontecendo na 
administração pública. Não podemos achar normal homem bater em mulher, uma determinada 
pessoa embriagada atropelar e matar um cidadão ou que o dinheiro público possa fazer a farra 
do boi. Chega. Não podemos achar que essas coisas banais sejam normais. Se alguém tiver 
que ser punido, acredito que deverá ser. São coisas emblemáticas e pontuais. Elas devem ser, 
efetivamente, penalizadas sob pena de situações como essa se tornarem corriqueiras em nossa 
cidade. Demoramos muito tempo para tirarmos uma pessoa onde sabemos que ficou provado, 
através da CPI do Hotel Fazenda, que passava a mão no dinheiro público. Aliás, o prefeito 
atual foi eleito pela bandeira da moralidade. Ele não podia permitir em seu governo que 
acontecesse esse tipo de situação. Acontecendo essa situação, acredito que ele deveria 
disponibilizar uma resposta exemplar, sendo que isso não aconteceu. É isso que a população 
espera. Não podemos achar normal uma pessoa subir em um palanque, falar um monte de 
coisas para votarmos nela e depois a mesma virar as costas para nós. Não podemos acreditar 



que isso seja normal. Como somos políticos de cargo eletivo, acredito que possuímos a 
obrigação de não deixar cair na vala comum a situação de que nenhum político presta. Por 
esse motivo que muitas pessoas não se dispõem de nenhum cargo. Parece que isso é uma 
verdade absoluta, sendo que não é verdade. Existem maus políticos como também existem 
bons políticos. Não podemos, naquele que a população confiou seu voto, virar as costas e 
achar que não vai dar em nada. Se depender de minha pessoa, acredito que vai dar em alguma 
coisa. Então, vim a esta tribuna para falar aos meus colegas de vereança sobre o momento 
histórico que vamos viver e da responsabilidade que possuímos para com a população de 
Itapira. A responsabilidade é muito grande. Estamos aqui porque acreditaram que somos 
capazes de representá-los. Estamos aqui porque a população entendeu que somos políticos de 
bem e do bem. Por esse motivo estamos nesta Casa. Então, não podemos, nesse momento, nos 
cominarmos com o mal feito e com o errado. Devemos disponibilizar respostas para a 
população de Itapira, pois estamos representando-a nesta Casa de Leis. Devemos fazer isso de 
forma imparcial, muito reta e séria. Essa CPI não deve ser para inglês ver. Portanto, muito boa 
noite. Espero que, efetivamente, seja instaurada a CPI na data de hoje.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, imprensa escrita e falada, 
boa noite. O primeiro assunto que gostaria de dizer seria no sentido de que recebi a visita de 
alguns moradores do Residencial Brás Cavenaghi, nos quais estão reclamando do mau cheiro 
que está exalando na localidade no período da tarde. Foi necessário olhar a situação de perto 
para constatar os fatos. Em certos horários que estive vistoriando a situação constatei que os 
aeradores da lagoa de tratamento não estavam funcionando. Não sei se o funcionamento está 
sendo adequado para que o mal cheiro não se propague. No final da tarde o mal cheiro se 
propaga nas redondezas do bairro. Como é um serviço prestado pelo SAAE, acredito que as 
irregularidades devem ser corrigidas. Em relação ao bosque existente no bairro do Brás 
Cavenaghi, gostaria de dizer que há algum tempo foi elaborado um projeto pelos alunos da 
Faculdade Franco Montoro no sentido de reurbanização de nossa cidade. Esse projeto foi 
entregue ao Executivo, mas até o presente momento a população não obteve nenhuma 
resposta. Como é uma área pertencente ao município, acredito que não podemos, 
simplesmente, mexer na situação. Existe uma parte burocrática. Os moradores estão 
aguardando a concretização dessa situação, pois os alunos da faculdade Franco Montoro 
elaboraram um projeto muito interessante. Até o presente momento nada foi feito. Acredito 
que essa situação foi engavetada, pois nada foi feito nesse sentido. Em relação ao bairro de 
Barão Ataliba, gostaria de dizer que a população da localidade está elaborando inúmeras 
queixas relacionadas a questão da antena de TV instalada na localidade. Muitos moradores 
estão alegando que não estão conseguindo assistir TV. Então, acredito que seria uma questão 
de boa vontade por parte da administração em comprar essa peça. Realizei contato com 
assessoria da Prefeitura, sendo que fui informado que está faltando uma peça para que a 
antena possa funcionar adequadamente. Não é justo o povo ficar fora de seu entretenimento. É 
um direito do cidadão. É muito importante que essa situação seja revista. Com referência a 
Saúde, gostaria de dizer que o problema ainda continua no PPA situado no bairro de 
Figueiredo quanto a questão de profissionais médicos. Até o presente momento não foi 
contratado nenhum profissional. Alguns médicos se deslocam até o Posto de Saúde, mas cabe 
ressaltar que os mesmos atuam em outros locais. Então, não há possibilidade de atendimento 
às pessoas do programa de diabetes e hipertensão, pois o tempo é muito escasso. Com isso a 
população acaba sendo prejudicada em relação ao atendimento, haja vista que muitos 
pacientes estão sem atendimento domiciliar. É necessário que essa situação seja revista, pois 
todos são pagadores de impostos. Portanto, todos possuem o direito de medicação gratuita, 



dentre outras situações. Quanto ao Programa da Família Acolhedora, gostaria de dizer que foi 
um projeto aprovado por esta Casa. Elaborei um requerimento na última sessão, do qual foi 
destinado verbas no orçamento para que esse programa fosse colocado em prática ainda esse 
ano. Até o presente momento nada foi feito quanto a questão desse projeto. Estamos nesta 
Casa para elaborarmos projetos, indicações, requerimentos, assim como também para 
fiscalizar e buscar o direito da população. Esse projeto resultará em muitos benefícios para as 
crianças e jovens que passam por maus tratos. Mesmo com a aprovação do projeto, o mesmo 
ainda não foi colocado em prática. Quanto a questão da CPI, acredito que os vereadores 
devem ficar atentos aos fatos que estão ocorrendo em nossa cidade. Não vou participar como 
membro integrante da comissão, mas estarei presente nas reuniões para constatar de perto os 
atos da mesma. Acredito que estarei fazendo o papel do vereador. Solicitarei os documentos 
que forem necessários. Caso exista a CPI, acredito que seja no sentido de investigar o que 
realmente está errado. Desse modo, quem estiver errado, automaticamente pagará pelo erro. 
Não podemos, simplesmente, fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem. É dinheiro 
público. Acredito que o dinheiro deve ser bem administrado e investido a favor do povo. Por 
enquanto foi dito que o valor seria em torno de R$ 1.000.000,00. Como vereadores estamos 
nesta Casa para fiscalizar e trabalhar a favor da população. Devemos buscar informações para 
que essa situação seja esclarecida. Quem for culpado deve pagar pela culpa. A população não 
deve pagar por esse preço e ficar sem médicos e medicamentos nos Postos de Saúde, 
enquanto que o dinheiro público vai para o ralo ou a algum outro lugar. Ainda não sabemos 
da real situação, mas acredito que tudo será esclarecido. Quanto a questão dos ônibus da 
empresa Itajaí, responsável pelo transporte público, que fazem os itinerários dos bairros dos 
Prados e Istor Luppi, gostaria de dizer que os mesmos se encontram muito lotados. Muitas 
pessoas ficam em pé nesses itinerários. Existe uma imensa reclamação nesse sentido. A 
empresa responsável pelo transporte público deve criar novos horários e impor condições 
adequadas para atender a população. O contrato alega que a empresa é obrigada a instalar os 
pontos de ônibus em nossa cidade. Cabe ressaltar que a empresa Itajaí está há quase 7 anos à 
frente do transporte de nossa cidade, sendo que muitos pontos não possuem cobertura e 
assento. Atualmente até o transporte das pessoas está sendo prejudicado. Acredito que 
devemos cobrar da empresa, tendo em vista que a mesma é a responsável pela concessão. 
Devemos fiscalizar e rever essa situação, pois a povo não deve ser transportado de qualquer 
maneira. Os ônibus que realizam o itinerário do Istor Luppi à Ponte Preta estão super lotados. 
Essa situação não pode ficar como está. Quanto a questão da Rua José Pelizzer, situada no 
bairro de Aquiles Galdi, gostaria de dizer que a mesma é muito movimentada. Elaborei várias 
indicações em relação a via. A rua não apresenta calçamento. Acredito que a via necessita de 
reforma. Elaborei a indicação há mais de meses, mas até o presente momento não obtivemos 
nenhuma resposta em relação a execução de melhorias na localidade. O povo sempre me 
questiona sobre essa situação. As proximidades da igreja Nossa Senhora de Fátima também 
necessita de reforma. A presente via também não possui calçamento adequado. Muitos idosos 
transitam pelo meio da rua. É uma situação fácil de ser resolvida que não demanda de grandes 
gastos. 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. Fico feliz porque se pode 
falar e ouvir de tudo no Pequeno Expediente. Primeiramente ouvi o nobre vereador Carlinhos 
Sartori dizer que falou com o pessoal da imprensa, logo após o Ferrarini, e que o problema 
seria a falta de uma peça. Quando que a oposição era atendida desse modo em nosso tempo? 
Sequer passava do portão quando o deputado estava à frente da Prefeitura Municipal. Hoje 
existe essa autonomia e liberdade. Ouvi a mesma coisa de um vereador da base de governo 



para mostrar que isso não é mentira. Então, fico feliz por essa situação, pois quando éramos 
oposição ao sistema, automaticamente éramos tratados a pão e água. Normalmente tínhamos 
somente a água, lembrando que tudo era na base da chibata. Acredito que aprendemos, pois se 
criou um lombo duro. Acredito que aprendemos assimilar. Fico feliz de o vereador confirmar 
as palavras do Ferrarini, ou seja, que o problema seria somente a falta da peça. Acredito que 
devemos correr atrás da peça. Caso seja incompetência do responsável em comprar a peça, 
acredito que devemos correr atrás da mesma. Também fico feliz pelo fato de a nobre 
vereadora citar o caso da CPI. Realmente a CPI será instaurada na data de hoje. Até foi uma 
opção dessa presidência devido aos feriados prolongados. Seria o único dia que todos 
estariam presentes. Não teria como escapar, pois todos participariam da sessão. 
Automaticamente ninguém poderia alegar que não pode participar. A felicidade maior é pelo 
fato de que os vereadores não precisam ouvir todo esse discurso até porque aprovamos por 
unanimidade o requerimento. Isso prova que os vereadores estão empenhados em descobrir se 
realmente há algo irregular. Acima de tudo, acredito que nenhum vereador se furtou. Até 
mesmo o irmão e líder do prefeito não se furtou em aprovar o requerimento que solicita a 
instauração de uma CPI. Caso houver algum culpado, acredito que o mesmo pagará. Esta 
Casa está de parabéns por essa situação. Então, gostaria de parabenizar os nobres vereadores, 
lembrando que é um momento histórico, pela votação do requerimento e pelo trabalho que 
vossas excelências irão fazer. Não estarei participando da comissão pelo fato de que sou 
presidente desta Casa, mas gostaria de dizer que não me furtarei. Fico mais feliz ainda pelo 
fato de que quando estava no governo solicitei a fiscalização da folha de pagamento anterior 
ao ano de 2004 devido as incorporações que haviam ocorrido naquela época, sendo que até os 
dias atuais ainda não foram explicadas. Um auxiliar de escritório ganhava R$ 5.000,00 e um 
atendente ganhava R$ 4.000,00. Não sei se podemos como a nobre vereadora disse. Caso 
conseguirmos, acredito que será a alegria desta Casa. Realmente vamos analisar a situação 
desde o ano de 2004. O bom é que tem até os períodos exatamente nos momentos em que as 
leis de incorporação de salários eram feitas. Acredito que não teremos muito trabalho em 
procurar. Acredito que conseguiremos constatar com muita facilidade. Quanto ao Programa 
Família Acolhedora que o nobre vereador Carlinhos disse, gostaria de dizer o seguinte: Não 
tenho certeza, nobre vereador, mas me parece que a Regina Ramil, diretora da área, já colocou 
a situação em andamento. Então, somente gostaria de dizer essa situação a vossa excelência. 
Ouvi algo de algumas assistentes sociais. Parece-me que já foi passado para que as assistentes 
sociais começassem a tomar conhecimento para que, desse modo, se possa dar andamento na 
situação. Vossa excelência deve entrar em contato com ela. Entre em contato, pois acredito 
que a situação está na fase de ensinar as assistentes sociais. Em relação ao Istor Luppi o nosso 
amigo disse que os ônibus estão lotados. Graças a Deus. Significa que esse governo realmente 
conseguiu povoar o Istor Luppi. Quando tomamos conhecimento da situação na localidade, 
acredito que somente havia cerca de 100 casas e nenhum distrito, escola ou creche. O governo 
Bellini fez tudo o que deveria fazer, ou seja, pavimentou a localidade, construiu creches e 
Postos de Saúde. Hoje a população está se deslocando até o bairro pelo fato de que a 
localidade possui estrutura. Todo bairro que é criado nesse governo possui estrutura, 
diferentemente do governo defendido pelo nobre vereador Carlinhos Sartori que somente 
jogou as casas e não realizou pavimentação, iluminação da Avenida Mario Covas ou, sequer, 
fez calçadas. Costumo dizer que a memória é a melhor coisa que existe. Brigávamos por essas 
situações no passado, sendo que éramos mal interpretados. Diziam que eu e a nobre vereadora 
Sônia éramos chatos somente pelo fato de que cobrávamos calçada, escola, dentre outros 
fatores. Hoje o nobre vereador está cobrando aquilo que eles não fizeram. Então, acredito que 
é de fundamental importância essa situação. Em relação ao contrato, gostaria de dizer que 



realmente consta que deve conter cobertura aos pontos de ônibus. Já estão prontos e sei que 
está havendo falhas por parte da Prefeitura. Em relação a essa situação, acredito que vossa 
excelência possui razão. Somente gostaria de fazer um adendo relacionado a uma quantidade 
mínima anual. Não sei quantos são. Então, não dá para dizer que todos os pontos estão sem 
cobertura. Se estiverem sem cobertura, acredito que devem colocar. Acredito que o contrato 
reza cinco pontos por ano. Vossa excelência deveria conhecer o contrato como vereador. 
Quanto a outro assunto, gostaria de falar sobre a cara de pau do deputado Barros Munhoz. O 
cara é muito cara de pau. O cara vai até o jornal A Cidade para dizer que eu quero destruir o 
pontilhão da FEPASA e tudo mais. O dono do jornal está presente na presente sessão. 
Gostaria de dizer ao mesmo que o deputado está conseguindo estragar o jornal. Disponibilizei 
uma entrevista dizendo que tínhamos que olhar os prós e contras que irão a uma consulta 
pública solicitada pelo vereador. Tirou o mérito da vereadora Sônia no caso da CPI do 
escadão alegando que os únicos vereadores bons da Casa seriam o Carlinhos Sartori e o 
Rodnei Semolini. O resto não valeria nada. Mérito deve ser dado a quem possui. A cara de 
pau total do deputado é quando ele afirma que eu gostaria de destruir. Gostaria de deixar uma 
pergunta ao nobre deputado. Foi eu ou o senhor que destruiu a fonte da praça? Foi o senhor. 
Foi eu ou o senhor que vendeu quatro lotos de terreno situados ao lado da FEPASA? Foi o 
senhor, deputado. Nós retomamos nesse governo uma parte dos quatro terrenos. Inclusive, 
existe um projeto a fim de que o terreno seja doado. Então, o senhor é muito cara de pau, além 
de um grande mentiroso. O senhor vendeu os terrenos. Podemos provar essa situação. Quem 
mandou a lei a fim de derrubar a lei do tombo na Casa? Foi vossa excelência, deputado. Vossa 
excelência assinou a lei que foi enviada a esta Casa tirando a lei do tombo do prédio e, 
inclusive da FEPASA. Acredito que vossa excelência deve se colocar no lugar e colocar a 
mão na consciência. O senhor está meio desesperado. Não existe essa necessidade, pois o 
processo eleitoral é no próximo ano. O senhor não precisa mobilizar toda essa situação por 
causa de um viaduto, deputado. Estou dizendo isso porque acredito que o pessoal dele está 
ouvindo. O senhor precisa tomar um pouco de doril para passar a dor de cabeça que está 
sentindo. O senhor deve colocar o pezinho no chão, lembrar que você destruiu a fonte para 
construir uma porcaria que está presente na praça até os dias atuais, sendo que deixou a 
Prefeitura sem verba para construir algo decente na localidade. O senhor, simplesmente, tirou 
a lei do tombo. Gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade que o senhor possuiu do 
jornal para dizer o motivo pelo qual você destruiu a fonte. Gostaria que o senhor aproveitasse 
a oportunidade para dizer onde estão os traços arquitetônicos a ser preservados na FEPASA e 
citasse uma solução para os problemas que ocorrem na localidade no período noturno. Não 
adianta dizer que vai colocar iluminação e segurança. A partir do momento que colocarmos 
guardas municipais somente para tomar conta do viaduto, acredito que o povo estará lascado. 
Caso cada praça e campo de futebol que ele construiu possuir um guarda municipal, acredito 
que faltará profissionais nesse sentido. Então, deputado, acredito que senhor precisa criar um 
pouco mais de responsabilidade. O senhor está em uma idade avançada. Possui todo esse rol 
político e não pode usar de mentiras e inverdades que o senhor usou no jornal. Não vai faltar 
para o senhor, pois sobrará o Nino Marcatti que ouve as coisas. Amanhã sei que já estarei no 
Portal Cidade. Ponha mesmo Sr. Nino Marcatti, pois você deveria ter feito a pergunta para o 
deputado. Se o senhor disse que é tão transparente e imparcial, acredito que deveria ter 
perguntado o porquê que ele derrubou a fonte. Ele deveria ter disponibilizado explicações, 
pois até o presente momento o projeto não passou. O projeto foi adiado a pedido dos 
vereadores da comissão para que se possa realizar uma consulta pública para balizar a 
situação. Então, acredito que vossa excelência está equivocada e está querendo aparecer em 
um momento errado. O senhor não precisa mais disso, deputado, pois vossa excelência já é 



presidente da Assembléia. Quando o senhor começa a disputar aparência com o presidente da 
Câmara ou com algum vereador desta Casa, acredito que o senhor está descendo muito. 
Possuímos muito chão para chegar até onde o senhor chegou. Sabemos e temos conhecimento 
sobre a hierarquia política. Para o senhor descer a esse nível, acredito que seja pelo fato de 
que estamos incomodando muito. Não fico preocupado. Dê valor a quem tem quando o 
senhor disponibilizar alguma entrevista, principalmente nesta Casa, pois há vereadores aqui 
que tem realizado um trabalho sério. Todos realizam trabalho sério. O senhor deve nomear as 
pessoas quando for criticar alguém. Estou com dó dos nobres vereadores Carlinhos Sartori e o 
Kará, pois o senhor está colocando-os em situação de saia justa perante os outros oito colegas. 
Dá a impressão que os dois estão pedindo para o senhor fazer isso. Estou somente 
disponibilizando um alerta a vossa excelência. Não faça isso com os meninos. Posso dizer 
isso porque estou em meu quarto mandato. O Carlinhos está no primeiro e o Kará no segundo 
mandato. O senhor está deixando-os de saia justa. É uma situação complicada perante os 
colegas da Casa. Todos nesta Casa sabem da responsabilidade. O senhor pode aproveitar os 
jornais do final de semana para dizer a verdade porque conhecemos o repertório de vossa 
excelência há muitos anos. Combatemos essa situação há muitos e continuaremos 
combatendo, o senhor querendo ou não querendo. Essa é a nossa tônica. Vossa excelência 
deve falar a verdade. Somente a verdade está de bom tamanho. Acredito que vamos ficar feliz 
por essa situação. Muito obrigado 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 escrita e falada, internautas. O presidente desta Casa 
está de parabéns. A coisa está pegando. O deputado está meio desesperado. Já ocorreu CPI 
sobre a questão do Hotel Fazenda, já vendeu o terreno da FEPASA, destruiu a fonte e agora 
ele aparece em um jornal como sendo o responsável pela salvação da área do pontilhão. Olha 
a preocupação que esse cara possui. Como o tempo é pouco, gostaria de dizer que não vi 
nenhum órgão de imprensa publicar que o irmão do prefeito assinou um documento para a 
instauração de uma CPI. Garanto que não vai acontecer absolutamente nada, até mesmo pelas 
informações que recebemos na data de hoje. Por incrível que pareça as contas da Prefeitura 
estão sendo aprovadas sucessivamente sem ressalvas. Acredito que essa situação ocorrerá em 
2009 e 2010. Gostaria de chamar a atenção do povo de Itapira. Todos devem saber sobre o 
desespero do deputado, onde um dia disse que ele possui mais de 300 processos. Isso está no 
site do Tribunal. Ele possui cerca de oito processos criminais. Ele não vai escapar. Cabe 
ressaltar que ele possui imunidade. Vejam vocês o motivo pelo qual ele necessita voltar a 
Itapira. Daqui a dois anos acaba seu mandato e automaticamente a coisa vai pegar. Água mole 
em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje ele é o poderoso. Hoje chegou mais uma boa 
notícia para a administração de Itapira. É isso que deveria acontecer. Mais uma CPI em cima 
dessa situação. Gostaria de ler um trecho de um documento: “Oito de agosto. Ao 
departamento Jurídico da Prefeitura. Secretaria Executiva. Departamento de gestão interna. 
Edital de notificação. Pelo presente edital o senhor José Antonio Barros Munhoz...” Nosso 
conhecido papagaio de pirata Totonho Munhoz. “...ex-prefeito do município de Itapira tem o 
prazo de 3 dias contados da publicação para efetuar o recolhimento da grosa financeira 
correspondente a pagamentos efetuados a serviço da Prefeitura não previstos no plano de 
trabalho aprovado na importância de R$ 507.930,00...” Mais de meio milhão de reais. “...O 
não atendimento ensejará a instauração de tomada de contas especial do TSE, cadastros de 
créditos não quitados no setor público Federal...” Para quem não sabe é mais um desvio de 
dinheiro. Ele tirou o fundo de pensão dos funcionários de Itapira. É sobre isso que gostaria de 
chamar a atenção de todos para as próximas eleições. Isso é brincadeira. Isso é desespero de 
causa. São R$ 500.000,00 aqui e R$ 600.000,00 lá. São promessas que ele está fazendo aos 



seus candidatos. Quero ver ele bancar essa situação. Ele deve possuir uma fábrica de dinheiro. 
Não é possível. Sabem o que acontecerá? Os funcionários públicos de Itapira devem abrir os 
olhos porque ele deixou uma dívida de R$ 3.000.000,00 no fundo de pensão. Atualmente o 
fundo dos aposentados de Itapira possui R$ 33.000.000,00. Isso é fruto de seis anos. Trouxe 
uma dívida de renúncia de empenho nesta Casa no valor de R$ 17.000.000,00. No dia 31 de 
dezembro de 2004 ele renunciou e não pagou ninguém. É esse tipo de deputado Barros 
Munhoz que precisa voltar para Itapira. Então, o povo de Itapira deve abrir os olhos. Já disse 
que caso o prefeito Toninho Bellini não esteja sendo bom, saibam muito bem quem deverá 
assumir a vaga de prefeito. Não devemos retroagir a uma pessoa corrupta que rouba a olho nu 
e que está respondendo a três CPIs e sete processos criminais. Vai cair a Casa. Ninguém está 
acreditando. Como disse a nobre vereadora Sônia, acredito que o tempo é o senhor da razão. 
Ele vai recorrer? Vai. Ele possui poder? Sim. Ele possui imunidade? Sim, mas acredito que 
todos esses fatores chegarão ao fim. O tempo passa e as pessoas envelhecem. Acaba para 
todos. No dia que a casa cair, acredito que ele saberá quantos amigos possui. O presidente está 
coberto de razão, pois ele é um mentiroso. Parece que ele é o dono do mundo e dessa cidade. 
Ele sabe tudo sobre essa cidade. Ele pode com todos nessa cidade. Isso é desespero. Já disse 
que ele está tentando tomar meu partido. Caso eu realmente perca, acredito que sairei de 
cabeça erguida. Até o presente momento ele não conseguiu tomar o meu partido. Estou 
fazendo tudo dentro da lei. Vou mostrar, caso realmente eu ganhe, que estarei muito 
orgulhoso. Perderei em pé caso aconteça uma situação dessas. Desse modo, vou para outro 
partido para disputar as eleições. Quero voltar a esta Casa e disponibilizar a minha parte de 
contribuição enquanto estiver presente nessa cidade. Lutarei para que essa pessoa não volte. 
Todo mundo está correndo atrás da corrupção e de ladrão. Tomara que realmente a CPI seja 
instaurada e que seja provado. Por esse motivo assinei em primeiro lugar como irmão do 
prefeito. A nobre vereadora falou primeiro que eu. Por esse motivo não fui o primeiro. Sei do 
irmão que possuo. Aliás, meu irmão já ganhou três processos pessoais contra ele. São três 
processos que ele nunca perdeu na vida. Tudo isso virá à tona no momento certo. O povo de 
Itapira deve ter certeza que o desespero de causa dessa pessoa é por essas corrupções. Ele 
deve devolver meio milhão. Onde ele vai conseguir esse dinheiro? É fácil. Ele vai buscar com 
o senador amigo dele, com os deputados ou o governador. É fácil, pois ele tem o poder. Ele 
sempre diz que consegue muito dinheiro. É fácil arrumar milhões com o poder que ele possui 
nas mãos. Por esse motivo ele passa por cima de todos. A mentira continua imperando e nada 
mais justo do que as palavras do presidente... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho: Ainda esqueci-me de dizer que ele ainda vendeu o SAAE. Não foi o 
Manoel Marques que vendeu. O grupo retomou. Ele vendeu o SAAE. Tinha me esquecido 
dessa pérola. Ele vendeu, mas não pagou. Ele recebeu e não devolveu o dinheiro... 
Continuando o orador: Existe uma pesquisa, não tenho certeza se o tempo é suficiente, 
sobre uma estação de tratamento de água em um município vizinho ao nosso que foi à leilão. 
Disputaram cinco empresas. Para trinta mil habitantes e estação foi comprado por R$ 
38.000.000,00. Cabe ressaltar que foram gastos mais trinta milhões para colocar a estação em 
funcionamento. É um município com apenas 30 mil habitantes. Itapira possui 75 mil 
habitantes, sendo que ele vendeu o SAAE de nossa cidade por apenas R$ 14.000.000,00. É o 
único município que trata 100% do esgoto. Faz-me rir. Acredito que vou precisar trazer 
aquela faixa que trouxe uma vez ao ex-vereador Dirceu. Acham que o povo de Itapira é 
trocha. Quatorze milhões caiu na conta. A CPI deveria constatar onde foi esse dinheiro. É 
mais uma situação que colabora para que ele volte a nossa cidade. Esses quatorze milhões 
ficaram perdidos. Foi o primeiro caso da história, pois o município ganhou do estado. Ele 
deverá pagar os caras. São mais quinze milhões que deverão ser pagos por ele. Ele vai vender 



o SAAE de Itapira novamente. Quem não quiser acreditar deve votar nele novamente. Caso 
isso aconteça, acredito que vão lembrar-se de meu discurso. Ele vai vender o pontilhão, a 
fonte, o SAAE, o terreno, dentre outras coisas. É esse tipo de pessoa que está desesperada em 
voltar a nossa cidade. É por esse motivo que ele necessita da Prefeitura de Itapira. Ele precisa 
para aliviar suas costas e seu nome. Tendo o poder nas mãos, acredito que ele vai empurrar 
com aquela pequena barriga até quando puder. A hora que acabar o poder, acredito que a 
barriga também acabará. Infelizmente ele verá seu fim. Ele estará em uma cadeirinha 
pensando no mal que fez para muitas pessoas e as mentiras que disse na vida. Os dois grandes 
jornais do estado de São Paulo estão na cola dele. Vocês verão o que vai acontecer. Boa noite 
e obrigado.” 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 30ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de Setembro de 2011. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro 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 11/2011.- 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 15 de setembro de 2011, quinta-feira, às 19:30 horas, na sede do Poder 
Legislativo, para entrega dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres Srs. Dr.: Newton 
Santana; Sra.: Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana e Sr: Eudelcio de Oliveira Dias. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Projeto de Lei nº. 0092/2011.- Em que o 
Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Denomina Laboratório de Informática da EMEF Joaquim Vieira, de José Roberto de Paulo. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei 
nº. 0093/2011.- Em que o Sr. Carlos Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Denomina Laboratório de Informática da EMEF Sebastião 
Riboldi Guerreiro, de Carmem Maciel da Silva. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0094/2011.- Em que o Sr. Carlos 
Alberto Sartori submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Denomina 
Laboratório de Informática da EMEF. Dr. Marco Antonio Líbano dos Santos, de Vitório 
Luppi. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 132/2011.- 
Ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2011. 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 014/2011, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Altera o inciso II do artigo 2º da Lei Complementar nº 4789/11", 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 Luis Henrique Ferrarini 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 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 7º) PARECER nº. 133/2011.- Ao Projeto de Lei nº 89/2011. 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 
89/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera o artigo 2º da Lei nº 2.016 de 
14 de agosto de 1998", 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 Henrique Ferrarini 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 13 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 134/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 90/2011. 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 90/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza 
o Município a permutar quantidade de terra com serviços de hora/máquina", 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 Henrique Ferrarini 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 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 9º) PARECER nº. 135/2011.- Ao Projeto de Lei nº 91/2011. As... Continuação 
da Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 de setembro de 2011... 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 
91/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Dispõe sobre o Programa de 
Regularização de Crédito Fiscal no Município de Itapira 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 Henrique Ferrarini 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 13 de Setembro 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. 
10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00250/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Arlindo Barbosa de Lima. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00251/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Júlia Dovigo Mistre (Júlia Mistro). Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00252/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Odete Rodrigues Vidotti. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 



2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00253/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Savério Tosta Neto. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00254/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Glória de Almeida. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00255/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Alzira de Lima Barbosa. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00256/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Benedita Maria Pelatiero Valezzi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00257/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Messias de Brito. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00258/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Guimarães Pinto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00259/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Joana Evaristo dos Reis. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00260/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Ariosto José de Oliveira Senise. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Setembro 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. 21º) 
Requerimento nº. 00273/2011.- 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, que o Sr. Prefeito, junto da Secretaria de Administração informe as solicitações que 
este requerimento especifica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 13 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 
00274/2011.- 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, que o Sr. 
Prefeito, informe as questões que especifica este requerimento sobre a Sanepav. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 23º) Requerimento nº. 00275/2011.- 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, que o Sr. Prefeito, informe a esta Casa de leis sobre os questionamentos 



que especifica sobre o Residencial Braz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento 
nº. 00276/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Elídia Formigari Marchesini, pelo 
transcurso de seu setuagésimo quinto aniversário de nascimento celebrado em 21 de agosto. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 25º) Requerimento nº. 00277/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Tereza 
Camilo Gabrioti, pelo transcurso de seu setuagésimo aniversário de nascimento celebrado em 
16 de agosto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00278/2011.- Voto de 
Congratulação com a colunista do Jornal Correio Popular Célia Farjallat. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 27º) Requerimento nº. 00279/2011.- Congratulação com o estimado casal Sr. 
Ronaldo Cavenaghi e sua esposa, Sra. Helenita Almeida Cavenaghi, pelas comemorações de 
Bodas de Prata. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00280/2011.- Congratulação 
com o estimado casal Sra. Maria Aparecida Leitão de Oliveira Rodrigues e seu marido, Sr. 
Fernando de Oliveira Rodrigues, pelas comemorações de Bodas de Diamante. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 29º) Indicação nº. 00495/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de 
nossa cidade de Joaquim de Andrade. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00496/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que efetue a compra de novos transmissores de televisão para atender o 
bairro de Barão de Ataliba Nogueira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00497/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito Municipal viabilizar estudos a fim de firmar parceria com o Governo 
Estadual objetivando implantação do programa Bom Prato para garantir refeições nutritivas e 
saudáveis à população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Moreno DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00498/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
Municipal viabilizar estudos a fim de firmar parceria com o Governo Estadual objetivando 
implantação do programa Casa do Adolescente, que tem por objetivo cuidar da saúde do 
adolescente Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Moreno DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00499/2011.- Sugere ao 
Sr. Prefeito Municipal entrar em contato com o Governo Estadual objetivando que a rua Santa 
Terezinha no bairro dos Prados seja inclusa no programa de recapeamento do Governo 
Estadual. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00500/2011.- Sugere denominar via 



ou logradouro público de nossa cidade de Ângelo Grossi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 
00501/2011.- Indica ao Sr. Prefeito Municipal determinar ao departamento competente 
realizar obra de limpeza no córrego localizado entre os bairros Assad Alcici e Nosso Teto e 
no córrego localizado na Avenida Henriqueta Soares entre os bairros Pé no Chão e Jardim 
Soares. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) Indicação nº. 00502/2011.- Sugere revitalização 
total da área da FEPASA para construção de um calçadão e implantação de espaços culturais. 
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 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00503/2011.- Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal determinar ao departamento competente realizar maior fiscalização e fazer aplicar 
a lei que limita o barulho nas ruas, abrangendo o comércio e equipamentos sonoros moveis e 
fixos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que em virtude da 
aprovação do Requerimento nº 266/2011, que Requer nos termos do Art. 24 parágrafo 4º da 
LOMI, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os fatos narrados 
na Representação impetrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapira, de 
autoria dos Vereadores Senhores Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Carlos Alberto 
Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Luis Henrique Ferrarini, aprovado por unanimidade na 
30ª Sessão Ordinária, do dia 30 de Agosto de 2011. Assim sendo, em conformidade com o 
Decreto Lei nº 201/67, a composição da CPI será através de sorteio, entre os cinco vereadores 
desimpedidos, quais sejam: Antonio Orcini, Luis Henrique Ferrarini, Mauro Antonio Moreno, 
Cleber João da Silva Borges e Rodnei Semolini. Nesta conformidade, de posse dos cinco 
nomes, colocados dentro da urna, esta presidência solicita a Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos para que retire um dos nomes da urna. Ato contínuo a Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos retira o nome do Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini. 
Isto feito, esta presidência solicita ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori para que retire um 
dos nomes da urna. A seguir, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori retira o nome do Vereador 
Sr. Antonio Orcini. Em seguida, esta presidência solicita ao Vereador Sr. Luis Hermínio 
Nicolai para que retire um dos nomes da urna. A seguir, o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai 
retira nome do Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno. Escolhidos, então por sorteio, para 
comporem a CPI os Vereadores Senhores Antonio Orcini, Luis Henrique Ferrarini e Mauro 
Antonio Moreno. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a 
leitura dos Ofícios: 38º) Ofício SNJ n. 859/2011. Ref. Requerimento n. 249/2011.- 
Informação a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos, que requereu informações 
sobre os critérios utilizados par asfaltamento de vias públicas desta urbe. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 39º) Ofício SNJ n. 867/2011. Ref. Requerimento n. 235/2011.- 
Informação ao vereador Mauro Antonio Moreno, que requereu informações concernentes a 
regulamentação do transporte escolar em nossa cidade. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 002602; 003395; 004639/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$ 677.236,11. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Sindicato Rural de Itapira:  Comunicado sobre a efetivação da nova 
diretoria, tendo como presidente o Sr. Gabriel de Mello Sartorelli, vice-presidente o Sr. Celso 
Eduardo Cavenaghi e tesoureiro o Sr. Renato de Mello Sartorelli. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 42º) Escola SESI: Convite para a inauguração da Nova Escola SESI de 
São João da Boa Vista. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Setembro 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 0014/2011.- Altera o inciso II 
do artigo 2º da Lei Complementar nº 4789/11. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
o Projeto de Lei Complementar nº 014/2011. 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 014/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0089/2011.- Altera o artigo 2º da Lei 
nº 3.016, de 14 de agosto de 1998. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 089/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0090/2011.- Autoriza o Município a permutar quantidade de terra com serviços de 
hora/máquina. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 090/2011. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0091/2011.- 
Dispõe sobre o Programa de Regularização de Crédito Fiscal no Município de Itapira 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 091/2011. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Requerimento nº 
00273/2011.- 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, que o Sr. 
Prefeito, junto da Secretaria de Administração informe as solicitações que este requerimento 
especifica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão 
o Requerimento nº 00274/2011.- 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, que o Sr. Prefeito, informe as questões que especifica este requerimento sobre a 
Sanepav. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 274/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 00485/2011.- Sugere construção de 
calçada na rua Benedito Bataglini nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima haja 
visto que os pedestres estão caminhando na rua. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a 
Indicação nº. 485/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00487/2011.- 
Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na rua Francisco Oliveira Job, nas 
proximidades do cruzamento com a Avenida Brasil. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Indicação nº. 487/2011. Aprovada menos um voto da Vereadora Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão 
a Indicação nº 00489/2011.- Sugere medidas que especifica no trânsito ao entorno da Escola 
Estadual Elvira Santos de Oliveira e Praça Mogi Mirim. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação a Indicação nº. 489/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação 
nº 00490/2011.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal para que determine ao Departamento de 
Trânsito da Prefeitura, instalar um redutor de velocidade na rua XV de Novembro, em trecho 
que especifica. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 490/2011. 
Aprovada menos um voto da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADA . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 13 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00502/2011.- 
Sugere revitalização total da área da FEPASA para construção de um calçadão e implantação 
de espaços culturais. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 13 de Setembro 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. 


