
ATA DA 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 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. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: 
“Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas, imprensa escrita e falada, 
internautas, público presente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença da diretora da 
escola Interativa, lembrando que a mesma receberá na data de hoje um voto de congratulação. 
Seja muito bem vinda Maria da Penha. É sempre um prazer recebê-la nesta Casa. Fico muito 
feliz, pois minha filha estuda na Interativa. Gostaria de agradecer, em nome da diretora e do 
Sr. André Siqueira, todos os ouvintes e desejar uma boa sessão a todos. Primeiramente 
gostaria de esclarecer que na semana passada, quando estava fazendo um comentário em 
relação a entrevista no Portal Cidade de Itapira, houve uma má interpretação ou uma má fala 
de minha parte relacionada ao jornal Cidade. Disse que o jornal Cidade, em minha opinião, 
estava sendo atrapalhado com a entrevista do Nino Marcatti com o Munhoz. Vi aquilo como 
prejudicial ao jornal. Parece-me que houve um entendimento que havia dito que eles estavam 
interferindo no jornal. Então, gostaria de deixar claro que não disse e não houve nenhum tipo 
de intenção. Se dessa forma me expressei, gostaria de pedir desculpa. Disse e repito que o 
Nino Marcatti com aquela entrevista com o Munhoz, em minha opinião, seria direcionada e 
estaria estragando o jornal. Então, gostaria de deixar registrado esse esclarecimento. Da 
mesma forma, dentro dessas palavras, o Sr. Nino Marcatti elaborou uma resposta solicitando, 
inclusive, e deixando a critério da presidência desta Casa a leitura da mesma. Faço questão de 
ler a carta: “Prezado senhor. Diante da citação de meu nome apelido, Nino Marcatti, na sessão 
de ontem realizada no dia 13 de setembro relativamente a entrevista que fiz com o deputado 
José Antonio Barros Munhoz e os questionamentos intempestivos exarados por vossa 
senhoria, em reconhecimento a apreço que tenho ao nobre vereador presidente e a Casa de 
Leis de meu município, encaminho o seguinte esclarecimento. Como é de vosso 
conhecimento sou responsável pelo conteúdo do Portal Cidade de Itapira, cujo dever de ofício 
como órgão de imprensa virtual é manter-se como espaço de vivência democrática, refletindo 
o dia-a-dia do município de Itapira. O portal Cidade de Itapira e o jornal Cidade mantém 
parceria nos assuntos de interesse comum. Por conta desse bom entendimento entre os dois 
órgãos distintos é que levamos a sua entrevista ao portal e ao jornal Cidade simultaneamente, 
assim como feito com a entrevista do presidente da ALESP. Além de minha responsabilidade 
junto ao PCI tenho meus atos como cidadão, condição que não abro mão em nenhuma 
hipótese diante de ninguém. Assim tomei conhecimento do projeto de doação do terreno da 
antiga FEPASA e por conta do histórico que me envolve com aquele logradouro fiquei atento 
aos procedimentos. Diante das informações circulantes, inclusive de sua própria boca, cresceu 
em mim a convicção da aprovada alteração do prédio e da derrubada eminente da passarela. 
Eu já me preparava para lhe pedir uma entrevista sobre esse assunto, bem como de outros 
vereadores, para engrossar o coro dos preservacionistas do patrimônio histórico e cultural de 
nossa cidade. Ato que foi provisoriamente suspenso em função de sua solicitação de 
adiamento da apreciação do projeto. Na seqüência chegou em nossa redação uma informação 



que o deputado Barros Munhoz tinha recebido a visita do procurador geral da justiça para 
dizer que achava justo e digno que o MP tivesse um espaço próprio. Considerando tal 
informação me levou a dedução que o procurador pudesse ter ido buscar apoio e que somadas 
intenções manifestadas pelo senhor busquei entrevista no sentido inibir dúvidas. Todos os 
questionamentos levados ao deputado vieram a defesa do que ainda existe e não interessa 
mais nesse momento dispersar, desviar assuntos e nem lutar pelas nossas leniências 
coniventes com o passado. Como muitas pessoas de nossa cidade não quero que a passarela 
seja derrubada e o prédio externamente modificado. Essa é a nossa luta. Seremos contra 
todos.” Dentro disso há doze tópicos. Acredito que vou ficar sem meu espaço. Está lido e 
possuo cópia caso alguém solicite. Gostaria de deixar bem claro, Nino Marcatti, que continuo 
achando que lampejos de imparcialidade não refletem a totalidade de que é o Portal Cidade. 
Leio atentamente, aliás, passo constantemente por lá. Então, é logicamente que devemos 
acompanhar. Está de parabéns em algumas coisas e em outras, me permita ao senhor 
discordar, achando que muitas vezes é alguma coisa direcionada a favor ao deputado Barros 
Munhoz. Gostaria que ficasse registrado, pois essa é a minha opinião pessoal. Entendo e 
respeito a opinião do Cidade, inclusive possuímos a presença de um representante em nossa 
Casa. Gostaria, de antemão, de antecipar que foi solicitado pelo portal Cidade a liberação da 
transmissão das sessões desta Casa. Também já autorizei, mediante parecer jurídico da Casa. 
Faremos um termo para que o mesmo possa ser assinado sem ônus para ninguém. 
Entendemos que a democracia é nesse sentido. Podemos falar e as pessoas questionarem. Está 
transmitido o recado. A defesa foi elaborada pelo senhor Nino Marcatti e entendemos o 
posicionamento, mas a minha opinião pessoal não muda em nada. Aproveitando o ensejo em 
relação ao portal Cidade, gostaria de dizer que o mesmo faz um comentário onde o Manoel 
Marques está alardeando uma grande vitória sobre o deputado Munhoz, onde conseguiu no 
TRE o PP. Gostaria de dizer que conseguimos o PP e não alardeamos para ninguém até 
mesmo porque conseguimos o partido no dia 09 e a imprensa somente ficou sabendo da 
situação nesse fim de semana. Gostaria de disponibilizar uma informação de antemão a você, 
Nino. Somente estávamos apostando se iríamos durar 10, 20 ou 30 dias com o PP. Então, de 
hoje para amanhã o PP já está voltando às mãos do Munhoz. Somente para você saber estou 
disponibilizando essa informação em primeira mão. É para você não dizer que hoje é o 
Manoel Marques que está falando. Recebi uma ligação de São Paulo. O custo foi muito alto 
porque quem tinha me dado não deixou. Para poder negociar o retorno do PP foi necessário 
negociar nas altas esferas. A partir desse momento o custo se tornou bem elevado para o 
deputado. Amanhã, pela matéria plantada, vão dizer o seguinte: “Poxa, o deputado é bom 
mesmo.” Então, gostaria de dizer que ele possui poder muito maior como presidente da 
Assembléia relacionado ao presidente da Câmara. Gostaria de dizer ao deputado para ficar 
atento. Isso somente foi uma amostra do que o senhor está tentando fazer com o PSB, PV, 
dentre outros. Com o flanco aberto, acredito que é mais fácil atingir. Se é no último dia da 
eleição o senhor já estaria derrotado. Então, o senhor deve aprender uma coisa. O senhor está 
muito mal assessorado até porque o PP possuía como presidente um dos coordenadores do 
escritório político, o Sr. Orlando. Inclusive, ele está presente nesta Casa na data de hoje. 
Gosto de dar nome e dizer. Perdeu o partido mesmo possuindo a coordenação política no 
escritório. Agora está tomando e colocando novamente o Orlando. Nada mais justo para não 
ficar feio. É importante o deputado saber que mesmo possuindo dez pessoas em um escritório, 
o mesmo corre o risco de dormir no ponto e perder em momentos importantes da política. Ele 
é centralizador ao passo que trabalhamos igualmente formigas em um processo muito lento e 
difícil relacionado a estrutura do deputado. Deputado, sempre fique atento. Flanco aberto é 
passível de ser atingido. Conseguimos atingir por dez dias. Isso mostra que o senhor não é 



imbatível. Mostra que ninguém tem medo do senhor. Isso mostra ao senhor que estamos 
preparados para disputar as eleições com o senhor. Vamos até o fim. Como já disse em 
entrevista passada, caso tomarem o PV antes do dia 30, automaticamente vou à outro partido. 
Depois do dia 30 não sou mais candidato. É assim que funciona. Mesmo com todo o poder 
que vossa excelência possui, acredito que você não consegue fechar, pois a areia escapa pelo 
vão dos dedos. Ficou como prova ao senhor que conseguimos durante dez dias. É um custo 
muito alto. Não sei quem vai pagar. Ligaram-me de São Paulo a fim de me avisarem que 
perderíamos a situação, mas acredito que o senhor pagou muito caro para retornar. O senhor 
sempre vai pagar caro porque estamos atentos. Então, não faça para os outros o que o senhor 
não quer para si. Mostre todo esse poder que o senhor possui. Amanhã vão bajular o senhor 
nos jornais e dizer que o senhor é o cara. O senhor somente deve se lembrar que retomou o 
que era do senhor. Nós tomamos primeiro. Por enquanto é o que gostaria de dizer. Gostaria de 
fazer um convite aos vereadores a pedido da representante do SENAC, Sra. Letícia. Ela 
gostaria de fazer uma reunião com todos os vereadores a fim de apresentar o projeto da coleta 
seletiva solidária de 2012. Fiz uma sugestão a ela para vir no horário da reunião das 
comissões. Praticamente a maioria dos vereadores estarão presentes nesta Casa. Gostaria que 
o Elias me avisasse caso todos concordem. Acho que é muito interessante em conhecermos o 
projeto. Caso vocês concordarem, acredito que os demais vereadores serão avisados. Já 
falamos sobre as desculpas ao jornal Cidade e sobre a resposta do Nino Marcatti. Em relação 
a consulta pública, gostaria de dizer que hoje, a partir da meia noite, estaremos colocando no 
ar a consulta pública relacionada a questão do viaduto. Por força da análise do jurídico não 
podemos colocar, simplesmente, se vai derrubar ou não, pois o projeto não diz respeito a 
derrubada. Explicamos que existe um projeto enviado a esta pelo Executivo que se for doado 
e aprovado, a cargo do governo do Estado, poderá ser derrubado. Somente cabe aos 
vereadores aprovar o projeto de doação. Caso for derrubado, acredito que não teremos o 
viaduto e caso não seja derrubado correremos o risco de não concretização da sede. Então, 
fomos bem claros em relação a essa situação. Gostaria, se possível, que os vereadores 
acessassem. Colocamos uma foto da passarela e outra do projeto. É somente isso que gostaria 
de dizer. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO 
ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, funcionários 
desta Casa, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Primeiramente gostaria de 
me congratular com o grupo Nazaré de Amor Exigente pela realização da semana Vida Sim, 
Drogas Não concretizada nesse último final de semana no bairro dos Prados. O problema das 
drogas é universal. As drogas continuam destruindo famílias. Tivemos algumas excelentes 
palestras no decorrer da semana com a presença do padre Aroldo. Estou me congratulando 
pelo trabalho oferecido pelo grupo, onde já é disponibilizado há alguns anos. É muito 
importante continuarem com esse tipo de trabalho. Podem contar com o nosso apoio. 
Também gostaria de me congratular com a Associação do Bairro dos Moradores do Jardim 
Raquel pelo excelente trabalho desenvolvido no dia 07 de setembro. Inclusive, foi inaugurado 
o projeto piloto Nossas Crianças, Esperanças do Amanhã. É um trabalho desenvolvido 
juntamente com algumas empresas. Possuímos a presença de alguns representantes da 
comunidade. Algumas empresas estão colaborando com esse tipo de projeto. É muito 
importante a colaboração de algumas empresas. A Scapex, a Tonfer, a Gilmex, laboratório 
Exato, dentre outras, são algumas empresas que estão trabalhando em conjunto para que esse 
projeto cresça e atinja as crianças na faixa etária dos 9 à 15 anos. Atividades saudáveis e 
lúdicas estão sendo disponibilizadas pelo projeto. É muito importante esse tipo de trabalho 
que está sendo desenvolvido na localidade. A tendência é retirar essas crianças da rua. É um 
trabalho que merece todo o nosso crédito e apoio. Em relação a indicação de minha autoria, 



gostaria de dizer que a mesma é relacionada as unidades de Saúde. Muitas continuam sem 
instalação de bebedouros. Recebemos muitas reclamações dos usuários. É muito importante a 
presença de um bebedouro nos Postos de Saúde. Inclusive, a limpeza das caixas d'água foram 
solicitadas. Já elaborei uma indicação nesse sentido. É muito importante não somente em 
nível de Postos de Saúde e sim no sentido de todas as instituições municipais de nosso 
município. Em relação a indicação de minha autoria que faz referência ao cemitério da Paz, 
gostaria de dizer que está havendo problemas sérios na localidade em dias de chuva. As 
calçadas ao redor do cemitério da Paz estão apresentando problemas. A localidade está sem 
calçamento adequado. Os entulhos e o barro acabam entupindo os bueiros existentes na 
quadra do bairro. Somente existe um bueiro na confluência com a Rua Japão. Seria muito 
importante a manutenção das calçadas e instalação de mais bueiros. Acredito que os 
transtornos seriam amenizados. É muito importante a presença de vigias no bairro, pois 
existem alguns problemas relacionados a segurança da creche Wilma Mitusaki e a Casa do 
Pão. É muito importante que o departamento competente da Prefeitura tente solucionar os 
problemas da localidade. Existe uma área anexa ao velório da Paz que deveria ser 
reconstruída. O espaço poderia ser aproveitado com a construção de uma floricultura ou outro 
tipo de serviço qualquer. O espaço está abandonado na localidade. Alguma atitude deveria ser 
tomada pelo setor competente da Prefeitura para que os problemas relacionados ao espaço 
sejam sanados. Foi instaurada a CPI na última semana. Gostaria que todos tivessem em mente 
que trabalharemos em conjunto. O nosso objetivo maior é no sentido de buscar a verdade e 
qualquer problema relacionado ao que está sendo divulgado em nossa cidade. Estamos 
começando os trabalhos e buscando informações adequadas. Vocês podem contar com o dez 
vereadores, pois todos estão imbuídos em buscar soluções. Ninguém está querendo realizar 
um trabalho a fim de obscurecer a situação. O nosso trabalho é totalmente transparente. 
Diariamente estaremos presentes para esclarecer as dúvidas da população. Os dez vereadores 
possuem o mesmo objetivo, ou seja, trazer a verdade a toda população do município. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários 
desta Casa, imprensa escrita e falada. Somente gostaria de dizer que sempre quando estamos 
andando pelas ruas ouvimos sobre a questão do pontilhão localizado nas imediações da 
FEPASA. Acredito que essa situação está sendo motivo de imensa discussão em nossa cidade. 
Acabei de escutar o presidente dizendo que a situação será prorrogada. O que tenho percebido 
é que a coisa está muito dividida em vários sentidos. Estive presente na reunião das comissões 
e comentei sobre a primeira idéia que formulamos. A idéia seria no sentido de que se fizesse 
um novo prédio, levando em consideração a preservação do pontilhão dentro da nova 
estrutura. Atualmente a arquitetura existente em nosso país consegue fazer milagres. Falaram 
que essa situação não seria possível, pois haveria problemas. O comentário que me chamou 
muito a atenção nessa semana foi feito por um itapirense. Ele me disse o seguinte: “Mino, tem 
razão, pois é uma situação histórica, mas caso o pontilhão seja preservado da forma que se 
encontra, como uma pessoa, por exemplo, com deficiência física transitará pelo referido 
pontilhão? Como que um cadeirante subirá o pontilhão?” Então, acredito que o pontilhão está 
indo contra todas as regras que são exigidas pelas novas leis. Realmente é uma situação que 
me chamou a atenção. Caso houver a necessidade de adaptação do pontilhão do mesmo modo 
em que se encontra atualmente para os cadeirantes e pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência física, acredito que automaticamente o pontilhão deverá ser descaracterizado. 
Então, surgiu-se novas idéias. Acredito que a discussão deve continuar. É muito importante o 
que está acontecendo. É apenas um comentário em relação a tantos outros. A pedido do nobre 
vereador Mauro Moreno foi solicitado a expansão de um determinado trecho da avenida. Caso 



haja a expansão da avenida, acredito que haverá a necessidade de desapropriação da praça ou 
de algumas casas situadas nas proximidades do antigo Sarkis. Acredito que a situação não 
poderá ser alterada. Devemos avaliar a situação porque são muitos prós e contras. Inclusive, 
surgiu um assunto muito interessante e importante relacionado a uma determinada área. 
Acreditamos que a referida área também seja da FEPASA. Essa situação não foi trazida à 
tona. Estamos averiguando a situação. Tomara a Deus que a área seja da FEPASA, pois 
acabará com todas as discussão relacionadas a essa questão. Talvez consigamos uma saída 
mais adequada para essa situação. Não seria no sentido de ser contra ou a favor da situação, 
pois realmente devemos constatar as situações dentro da lei e no que pode ser preservado. Da 
mesma forma que o senhor presidente comentou, também gostaria de dizer que também não 
retiro nenhuma palavra que disse. Essa notícia que o presidente está disponibilizando em 
primeira mão relacionada ao partido realmente deve ter custado muito. Foi aquilo que disse 
através desta tribuna, ou seja, o deputado Barros Munhoz está gastando o que pode e que não 
pode. Com certeza ele não quer que nenhuma pessoa dispute as eleições do próximo ano. 
Caso ele consiga pegar todos os partidos existentes no Estado de São Paulo, automaticamente 
colocará na direção quem ele quiser. Desse modo, ele não correrá nenhum risco de perder as 
eleições. Acredito que não será fácil ele conseguir essa situação. De repente acabe sobrando 
um único partido criado há pouco tempo e quem sabe uma ou duas pessoas consigam disputar 
e ganhar as eleições através de um pequeno partido. As coisas não são como todos imaginam 
ser. Disse que tudo isso custaria muito caro. Estou sentido na pele a perseguição que estou 
sofrendo. Estou conseguindo segurar. Domingo teremos a convenção do partido. Não é 
brincadeira. É um peso sem tamanho. Então, realmente fico pensando onde está a democracia 
e de que forma a mesma existe. Uma pessoa que chega, como disse o presidente desta Casa, 
no cargo que chegou... Ele está muito a frente de nós como políticos. Como político devemos 
tirar o chapéu para ele. Ele passa por cima de qualquer um. Já citei essa situação. Não 
interessa se a pessoa é parente, primo, amigo ou irmão. Caso não seja da forma que ele queira, 
automaticamente a situação se transforma em um rolo compressor. Imaginem nós como 
inimigos disputando contra os candidatos dele. Então, essa situação foi engolida. Ele vai 
querer provar para Itapira que ele vai vir a esta cidade para ganhar. Ele vai querer mostrar que 
ele virá a esta cidade. Esse é o jeito dele se demonstrar como um político. Então, disse que o 
momento está chegando. A partir da próxima semana daremos nomes aos bois em relação a 
tudo que aconteceu em nossa cidade. Um dos fatos que vieram me questionar na semana 
passada, depois de minhas palavras, é exatamente sobre o Fundo de Pensão dos Funcionários 
Públicos. Digo que a situação não é como imaginam. O cara deixou o Fundo de Pensão com 
R$ 3.500.000,00 em dívidas. Fazia listas de pagamento. O grupo um recebe até o dia 05, o 
grupo dois até o dia 10, o grupo 3 até o dia 15 e assim sucessivamente. Nunca pagou em dia. 
Os funcionários tinham que efetuar empréstimos para receber o 13º. Eram empréstimos 
consignados. Depois se negociava. Então, gostaria de repetir aquilo que já disse. O povo de 
Itapira deve prestar a atenção naquilo em que dizemos. Não somos os donos da verdade, mas 
estivemos durante sete anos enfrentando esse tipo de pessoa que deixou dívidas na cidade 
inteira. Os funcionários públicos não podem esquecer-se dessa situação. Atualmente, graças 
ao bom Deus, nunca se atrasou um dia de pagamento durante sete anos. São sete anos sem 
aumento de IPTU. Pode não representar nada, mas Itapira possuía o maior IPTU entre as 17 
cidades da região. Atualmente essa situação está bem longe disso. A nossa cidade não aparece 
entre as 15 cidades da região. São os juros acumulados de poupança e inflação. Quando 
voltarem, acredito que no primeiro momento será dado o aumento de uma só vez. Não 
acredito que ele ganhando uma eleição deixará essa situação passar em branco. Podem ter 
certeza que a paulada virá. Muita coisa deve ser acertada. Então, o povo de Itapira não pode 



se esquecer disso. Os funcionários públicos não podem se esquecer que atualmente o Fundo 
Municipal possui mais de R$ 30.000.000,00. Não é brincadeira deixar um valor desses no 
Fundo durante sete anos. Ponham a mão na consciência. Caso tivermos somente um ano de 
luta à frente de meio ou um quarto de partido, acredito que estarei presente nesta Casa até a 
última terça-feira do ano de 2012 dizendo todas as falcatruas, barbaridades e pretensões do Sr. 
Barros Munhoz. Ele não engana mais ninguém. Tenho certeza disso. Esse desespero em pegar 
tudo o que se pode em Itapira é para não deixar margem para se perder as eleições. Muito 
obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, 
senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas. Gostaria de cumprimentar a 
todos na pessoa da Penha. Meu neto também estuda nessa escola. Primeiramente, Mino, 
gostaria de dizer que meio partido e um quarto de partido não é o que sobrará. O Partido dos 
Trabalhadores (PT) não foi e não vai para a mão de Barros Munhoz. No Partido dos 
Trabalhadores (PT) não se entra pela porta dos fundos. No Partido dos Trabalhadores (PT) 
somente se entra pela porta da frente. Em 87 o Barros Munhoz já tentou essa graça. Estava 
nessa cidade somente há cinco anos. Se hoje não sei andar por São Paulo, imaginem no ano de 
1987. Sabia menos ainda, mas peguei o Cristália e bati na sede do diretório estadual. Disse 
exatamente isso, ou seja, estou em um partido que não se entra pela porta dos fundos. Vejam 
se o Munhoz fez mais graça em relação ao Partido dos Trabalhadores (PT). Não fez. Então, 
terá um partido. Esse não vai para as mãos do Barros Munhoz. Quem quiser vir será muito 
bem vindo. Vamos concretizar uma frente ampla do PT. Dito isto, gostaria de dizer um ditado. 
Hoje vou pronunciar muitos ditados. Existe um ditado que diz o seguinte: “O bom cabrito não 
berra.” Odeio esse ditado. Vou falar exatamente que berra sim. Fiquei deveras preocupada 
com o que aconteceu com a primeira reunião da CPI. Vejam os senhores. A comissão se 
formou e gostaria de pedir desculpas publicamente devido a minha ausência por motivos 
particulares. Na próxima reunião estarei presente. Essa comissão requereu a Prefeitura vários 
documentos, na qual não foi a minha surpresa, ao tomar pé da situação, constatar que há um 
requerimento do jurídico da Prefeitura solicitando a ata que compôs e aprovou a instauração 
da CPI. Então, gostaria de dizer ao secretário de assuntos jurídicos da Prefeitura que também 
existe outro ditado no Direito que diz o seguinte: Esse ditado ele deveria conhecer, pois ele é 
advogado. “Os fatos públicos e notórios prescindem de prova.” Ou seja, aquilo que é publico 
e notório, não precisa aprovar. Saiu em toda a imprensa de que foi aprovada a Comissão 
Parlamentar de Inquérito desta Casa. Então, isso seria um fato público e notório. Ele pedir 
documentos, Mino, acredito que seria aquela preocupação. Disse no dia que propus a CPI que 
acreditava, do fundo de meu coração, que o prefeito não estaria envolvido. Falei e repito essa 
situação. Hoje quero continuar acreditando. Acreditei, Mino, no que você disse, ou seja, não 
somente o prefeito, assim como os secretários, não estariam envolvidos. Hoje começo a 
duvidar disso. Por quê? Porque o município deveria ter nesse momento uma atitude 
republicana. A CPI foi instaurada. A população de Itapira quer uma resposta. A partir desse 
momento requerer a ata que aprovou a CPI, sendo que isso foi um fato público e notório... 
Saiu até na imprensa a nível regional. Essa não é uma atitude republicana ou uma atitude de 
quem possui responsabilidade para com a população. Isso é uma atitude de quem está 
querendo esconder alguma coisa porque sabe que há prazo para essa CPI terminar. Caso no 
momento em que se requerer um documento é solicitado outro, acredito que seja porque algo 
de podre fede no reino da Dinamarca. Falei que vim a esta tribuna cheia de ditados populares. 
Esse é de autoria de Shakespeare. Ele não falou fede e sim cheira mau. É verdade. Então, 
venho a esta tribuna pedir que a Prefeitura tenha uma atitude republicana para com a 
população de Itapira. Mino, também não quero que o Munhoz volte. Aliás, os funcionários 



públicos devem saber que caso o Munhoz voltar ninguém vai mais se aposentar. Todos sabem 
que o homem é louco por dinheiro. Ele vai passar a mão. Ele já passou a mão em muito 
dinheiro nosso. Bandido quanto mais, é bandido quanto mais. Então, vão ficar sem se 
aposentarem. Não sou funcionária pública e nunca fui. Eu não estou preocupada se vou me 
aposentar ou não. O Dr. Mauro, enfim, muitas pessoas devem colocar as barbichas de molho. 
Está para se aposentar, mas não vai, 'filhão'. Se o Munhoz voltar, não vai se aposentar. Vai 
ficar na hora vez, entendeu? Não posso ter de um lado uma pessoa tão nefasta como o Barros 
Munhoz e do outro lado me compactuar com a Prefeitura quando começam a fazer essas 
graças. Se o Mário fez isso da cabeça dele, acredito que deve levar uma chamada do prefeito. 
Se for a mando do prefeito, acredito que é uma situação lamentável. A partir dessa situação 
estão querendo esconder o quê? Se um é maléfico não posso achar que o outro, agindo dessa 
forma, é benéfico. Nós, população de Itapira, merecemos uma resposta. Teremos a resposta 
através da CPI. Por enquanto não estou acusando ninguém. O que nós queremos é, 
efetivamente, investigar. Se alguém ou mais de uma pessoa forem culpadas, acredito que 
devem pagar. Não agüento mais viver em um país da impunidade. Se eu não posso consertar o 
Brasil inteiro, acredito que tenho, pelo menos, tentar consertar onde fui eleita para tal feito. 
Vou repetir que não posso achar normal mulher apanhar. Coisas desse tipo foram banidas de 
nossa sociedade. Não posso achar que uma pessoa bêbada dirija, atropele e mate outra. Não 
posso achar normal que o poder público desvie dinheiro público. Então, se houve o desvio e 
quem desviou beneficiou alguém, acredito que deve pagar por isso porque esse mesmo 
dinheiro faltou na Educação, Saúde, Segurança Pública, dentre outros setores de nossa 
sociedade. Todos sabem que o poder público é como cobertor de pobre. Cobre um lado e 
descobre outro. Houve desvio? Qual é o valor do desvio? Então, venho a esta tribuna, Mino, 
encarecidamente mostrar a você, como líder do prefeito, que esse não é o melhor caminho do 
município. Quem não deve, não teme. Disse, através desta tribuna, que meu marido foi 
secretário de administração por um mês. Eu, mais do que ninguém, tenho interesse em deixar 
isso muito claro porque tenho certeza que o meu marido nunca participou de absolutamente 
nada disso e muito menos sabia desse esquema. Tenho certeza absoluta. Aliás, se hoje 
estivesse lá, acredito que estaria com um peso nas costas. Ainda bem que ele obteve um 
lampejo e largou tudo. Para mim, ninguém tira da minha cabeça, que o próprio município quis 
fazer essa arapuca para meu marido. Ainda bem que ele saiu de lá. Olhem que subi no 
palanque para pedir voto para o Toninho. Imaginem como seria caso não tivesse subido. 
Então, essa não é a melhor saída. Agindo dessa forma o município já, de pronto, mostra a sua 
conivência. Caso não quiserem deixar claro a toda população, acredito que são coniventes. 
Para mim essa atitude do secretário de Negócios Jurídicos já mostra por si só a conivência. 
Não sei a que preço. Portanto, espero que não seja esse tipo de tática por parte do município. 
Muito obrigada.” Não havendo 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 MAURO ANTONIO MORENO , para que 
da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata 
da 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de Setembro de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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) 
Ofício SG - DAO nº 307/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal interrompe as férias. 
Autoria. Prefeito Municipal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 3º) Projeto de Lei 
Complementar nº. 0015/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do 



Colendo Plenário propositura supra que Altera a Lei Complementar nº 4.663/10. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de 
Lei nº. 0095/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 0096/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 365.000,00. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 0097/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza a abertura de crédito especial mo valor de R$ 26.061,27. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 0098/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 120.000,00. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto de Lei nº. 0099/2011.- 
Em que o Sr. Luis Herminio Nicolai submete à apreciação do Colendo Plenário propositura 
supra que Denomina estrada vicinal IPI 354, do Município de Itapira de Izidoro Bubula. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Projeto de Lei 
nº. 00100/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 
1.996.504,13. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não 
havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 10º) PARECER nº. 136/2011.- 
Ao Projeto de Lei nº 87/2011. 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 87/2011, de autoria do nobre Vereador Luis 
Henrique Ferrarini, que "Cria o balanço social e ambiental para as empresas e instituições do 
terceiro setor estabelecidas no Município de Itapira, que especifica", tendo em vista a 
complexidade da matéria, acordaram por REQUERER 15 dias de adiamento para melhores 
estudos, para ao depois exarar o competente parecer. A seguir, o Sr. Presidente coloca em 
votação o Parecer. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: COMO REQUER. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 
11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00261/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Gentil Barizon. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00262/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Adriano Augusto. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 



DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00263/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Lázara de Camargo 
Batista. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00264/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sr. Manoel Rodrigues Novo. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 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. 
15º) Requerimento nº. 00281/2011.- Congratulação com o estimado casal Pastor Otávio 
Schooll e sua esposa Sra. Maria Augusta Schooll, pelas comemorações de suas Bodas de 
Ouro. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 16º) Requerimento nº. 00282/2011.- Voto de Congratulação com a Professora 
Amonclair de Moraes Cintra, pelo transcurso de seu Octogésimo sétimo aniversário de 
nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 
00283/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Zulmira Bosso, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento 
nº. 00284/2011.- Voto de Congratulação com a associação de bairro dos moradores do Jardim 
Raquel pela inauguração da sede do projeto-piloto Nossas Crianças, Esperança do Amanhã, 
assim como pelo trabalho desenvolvido. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento nº. 
00285/2011.- Voto de Congratulação com a comunidade católica da Vila Izaura pelo sucesso 
da festa realizada recentemente em Louvor à Santa Cruz. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Requerimento 
nº. 00286/2011.- Voto de Congratulação com o grupo Nazaré de Amor-Exigente pela 
realização da Semana 'Vida Sim, Drogas Não'. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento 
nº. 00287/2011.- Voto de Congratulação com o escritor Vagner Laquer, pelo lançamento do 
seu livro intitulado 'Caminhos a Seguir'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento nº. 
00288/2011.- Voto de Congratulação com os alunos, direção e funcionários da escola 
Interativa pela brilhante posição obtida no Enem. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento 
nº. 00289/2011.- Voto de Congratulação com a direção da Aipa (Associação Itapirense de 
Preparo ao Adolescente) e seus alunos pela realização do debate cujo tema foi 'Respeito é ou 



Não é Importante?'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 00290/2011.- Voto de 
Congratulação com o Jornalista e escritor Thiago de Menezes, pelo recebimento do Troféu 
Renato Russo - Ousadia & Arte. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 
00291/2011.- Voto de Congratulação com o Padre Cândido Eduardo da Costa, assim como 
com a comunidade católica de São Benedito, pelo lançamento da pastoral voltada às mamães 
e bebês. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00292/2011.- Voto de 
Congratulação com o atleta itapirense Diego Leandro Lovatto, pela participação na equipe 
Pentágono no Campeonato Brasileiro de Basquete de Rua. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento 
nº. 00293/2011.- Voto de Congratulação com a direção, funcionários e colaboradores da 
APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) pela brilhante realização do seu 4º 
Leilão Beneficente. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00294/2011.- 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 dias, locais e horários que as edições do Jornal Oficial do Município de Itapira 
serão distribuídas. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00295/2011.- Oficiar o Delegado 
da Polícia Civil de Itapira responsável pela CIRETRAN solicitando que o mesmo informe a 
esta Casa de Leis os horários de início e fim para realização de vistoria, assim como o dias em 
que o procedimento acontece. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00296/2011.- Oficiar 
à direção da Viação Itajaí, solicitando que a mesma amplie os horários de atendimento ao 
bairro Dela Rocha, assim como instale no local um ponto de ônibus dotado de cobertura. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 31º) Requerimento nº. 00297/2011.- Requer oficiar a Direção da CPFL 
Paulista, objetivando a mesma explique os motivos que estão levando o Bairro Dela Rocha 
ficar constantemente sem energia elétrica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 
00298/2011.- Voto de Congratulação com os diretores, funcionários e associados da 
Sociedade Recreativa Itapirense pela realização da 15ª Gincana Interna do clube. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00504/2011.- Sugere construção de calçada na rua Francisco 
Vieira Filho assim como construção de bueiros na via. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 



de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 
00505/2011.- Sugere abertura e uma via pública em local que especifica. 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 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 00506/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente tomar as medidas necessárias visando instalação e 
manutenção nos sistema de iluminação da Rua Alberto Lopes, localizada no Jardim Raquel. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 36º) Indicação nº. 00507/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine a 
instalação de bebedouros em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, abrangendo 
as localizadas na área urbana e rural. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00508/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito que determine a limpeza das caixas d´água de todas as Unidades 
Básicas de Saúde do município, englobando a zona rural e urbana. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) 
Indicação nº. 00509/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
demolição ou reconstrução do espaço que servia como lanchonete ao lado do velório do 
cemitério da Paz aproveitando o espaço para um floricultura ou outro serviço. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 39º) Indicação nº. 00510/2011.- Indica ao Sr. Prefeito que proceda estudo junto 
aos departamentos competentes para viabilizar a contratação e presença de vigias na creche 
Wilma Mituzaki e Casa do Pão. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Indicação nº. 00511/2011.- 
Sugere execução de obra de revitalização na escada ao lado da Casa do Pão. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 41º) Indicação nº. 00512/2011.- Sugere execução de limpeza e retirada de entulho 
em terreno localizado ao lado da empresa Scapex. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 
00513/2011.- Indica ao Sr. Prefeito Municipal determinar ao departamento competente 
realizar obra para a canalização do córrego existente entre a Avenida Liberdade e Avenida 
Henriqueta Soares. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00514/2011.- Sugere estudo para 
melhor disciplinar o trânsito na Rua 13 de Maio, no entroncamento com as vias Pereira da 
Cruz, Avenida Benedito Bataglini e Vitório Coppos. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 
00515/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, 
Fundação Pio XII objetivando a promoção de campanha de incentivo de doação de medula 
óssea nos eventos de comemoração do aniversário da cidade. Autoria. Cleber Borges. 



DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 
00516/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar o departamento competente realizar obra 
objetivando cercar o campo existente no bairro Della Rocha Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) Indicação nº. 
00517/2011.- Sugere recuperação e manutenção dos brinquedos existentes no Playground do 
bairro Della Rocha III. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) Indicação nº. 00518/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
contratar professores ou enviar profissionais já contratados para atuarem no Centro 
Comunitário do bairro Della Rocha e atender ao programa da 3ª idade. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 48º) Indicação nº. 00519/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar junto ao 
departamento competente ou então à empresa concessionária pelo serviço de coleta de lixo e 
varrição na cidade, a Sanepav, para que seja tomada medidas para realização correta dos 
serviços no bairro Della Rocha. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00520/2011.- Sugere 
construção de calçada em toda a Rua João Ferrari, no bairro Della Rocha, via esta que dá 
acesso ao Braz Cavenaghi. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 50º) Indicação nº. 00521/2011.- Sugere 
construção de calçada na Rua Cirino Boretti, via que dá acesso ao bairro Della Rocha. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 51º) Indicação nº. 00522/2011.- Sugere execução de limpeza no córrego 
existente no bairro jardim Camburiú até o bairro dos Prados, na rua João Brandão Júnior. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro 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: 52º) Ministério da Saúde Nº Ref. 001024/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$ 3.465,00. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 53º) Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Itapira: Manifestação de gratidão do Sr. Josué Rezende por 
ocasião da re-eleição para o cargo de presidente e dos membros da diretoria da entidade 
sindical. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 54º) I Conferência Municipal de 
Políticas para Mulheres: Convite para a realização da I Conferência Municipal de políticas 
para Mulheres a realizar-se-á no dia 23/09/2011, das 8:00 às 17:00, nas dependências da 
Associação Comercial de Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 55º) Bruno 
Covas; Secretário de Estado do meio Ambiente: Convite para a realização do evento Pomar 
Urbano, uma história de sucesso a realizar-se-á no dia 23 de setembro de 2011, às 10:00, nas 
dependências da Sede - Pomar Urbano, situada na Av. Guido Caloi, 551, São Paulo. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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 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. A seguir, faz 
uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Acredito que essa situação não ficou muito bem explicada. Como é um assunto dedicado a 
essa matéria, gostaria de tentar esclarecer essa situação. Parece-me que comecei a falar sobre 
a comissão e que a mesma não tinha trabalhado bem. É ao contrário. A comissão foi perfeita 
em sua primeira reunião. Gostaria de parabenizar meus colegas que compõem a Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Foi perfeita. E por essa perfeição venho a esta tribuna pedir ao 
vereador Carlos Sartori para que retire a matéria, pois esse pedido já foi efetuado pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa situação está contemplada, nobre vereador. Acredito 
que o senhor dará um pé para a administração embaçar ainda mais. A administração dirá que 
também deverá responder seu requerimento. A situação somente será tumultuada. Como a 
comissão solicitou exatamente essa mesma documentação, venho a esta tribuna pedir para que 
o senhor retire a matéria para que a comissão possa dar prosseguimento na situação. Eles não 
têm estratagemas para tumultuar os trabalhos da CPI que foi tão perfeita em sua primeira 
reunião. Muito Obrigada.” Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o 
Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 273/2011. Rejeitado menos um 
voto do senhor vereador Carlos Alberto Sartori. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. 
ANTONIO ORCINI:  “Gosto do nobre vereador Carlinhos, mas como ele assinou o 
documento e não pode participar, acredito que o mesmo está somente querendo passar à frente 
da comissão. Ele quer nos desvalorizar, nobre vereadora. A verdade é essa. Desculpe-me dizer 
essa situação a você, mas acredito que você somente quer aparecer em relação a essa situação. 
É a mesma documentação que estamos solicitando. Como que não é? Qual é o objetivo de 
vossa excelência?” A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 
SARTORI:  “Para fazer uma representação junto ao Ministério Público é necessário a 
apresentação de documentos e dados a fim de instruir toda a documentação. Não podemos 
somente elaborar uma representação e encaminhar ao Ministério. É necessária a apresentação 
de informações para que o promotor possa analisar e tomar conhecimento da situação. Então, 
foi embasado nessa situação que elaborei esse requerimento. Gostaria que essa situação 
ficasse clara. Não quis atrapalhar os trabalhos da comissão. Acredito que a comissão está 
muito bem representada. Estive presente na audiência inaugural da CPI. De forma alguma a 
elaboração do requerimento foi no sentido de desprestigiar os trabalhos da comissão. A 
elaboração da matéria foi no sentido de instruir uma representação junto ao Ministério 
Público. Muito obrigado.” DESPACHO: REJEITADO.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
20 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) 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. A seguir, pela ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 30 de Setembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão a 
Indicação nº 00505/2011.- Sugere abertura e uma via pública em local que especifica. 



Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 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. 
 
 
 


