
ATA DA 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 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 primeira oradora 
inscrita, 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, funcionários desta Casa, imprensa, internautas. Venho a esta tribuna para 
parabenizar o vereador Mino pelo seu trabalho árduo. O trabalho gerou frutos, ou seja, a 
questão do PSB continua com o vereador Mino. Parabéns, Mino. O senhor foi diligente e fez 
as coisas certas. O que estava ao seu alcance, acredito que vossa excelência fez. Existem 
muitas coisas que fogem ao nosso alcance. Gostaria de te dizer, Mino, que caso ele consiga 
tirar o partido de suas mãos, acredito que automaticamente você será o vereador mais votado 
nas próximas eleições. Então, gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho. Sabemos que você 
trabalhou e correu atrás de todas aquelas irregularidades. Desse modo, você conseguiu manter 
o PSB em suas mãos. Parabéns, Mino. O segundo fato que me trás a esta tribuna é no sentido 
de parabenizar a Cristina pelo evento concretizado... Quando a sociedade civil se organiza, 
automaticamente podemos muito. Vejam os senhores a questão da passarela. Gostaria de 
parabenizar o Fernando, repórter do Gazeta. Estou parabenizando o Fernando e não o jornal. 
O Fernando foi o repórter que colocou essa situação na imprensa, sendo que outros meios de 
comunicação de nossa cidade acabaram indo a meio de reboque. Primeiramente quem 
noticiou a situação foi o Fernando. Acredito que devemos reconhecer essa situação e 
parabenizar o Fernando. Através disso, automaticamente a população se mobilizou. Se 
mobilizou a tal ponto que o Ministério Público não quer o terreno. Ora, se eles não querem o 
terreno, acredito que o mesmo não era tão imprescindível. Digo que quando nos organizamos, 
automaticamente conseguimos as coisas e que essa situação seria uma prova cabal de tudo. 
Chegou uma documentação da CPI. Chegou aos meus ouvidos uma informação de que o 
funcionário afastado para a apuração de possível prática de desvio de dinheiro público está na 
Educação. Imagino o seguinte: A Educação é a secretaria do município que possui mais 
dinheiro. Então, colocar o sujeito em uma secretaria que possui mais dinheiro... Possui mais 
dinheiro que a Secretaria de Administração. Então, acredito que vamos ficando meio 
ressabiados com situações como essa. Você sorri, Betusca, mas acredito que ficamos olhando 
e nos questionando o seguinte: Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Enfim, o 
município enviou a esta Casa a documentação requerida. Vamos analisar a situação. Veio 
muita documentação. Estou me colocando a disposição da comissão para ajudar a analisar 
toda situação. Aproveitando o ensejo, gostaria de dizer a todos os vereadores que o presidente 
do Sindicato da Alimentação de Mogi Mirim entrou em contato com minha pessoa a fim de 
solicitar uma conversa com o presidente da Casa para que na próxima semana ele possa 
discutir sobre as péssimas condições de trabalho dos empregos em frigoríficos. Como 
possuímos um frigorífico em nossa cidade o presidente do sindicato quer vir a esta Casa. 
Conversei com o presidente e o mesmo me disse que ele poderia usufruir do espaço do 
Pequeno Expediente. Caso todos os vereadores concordarem que ele usufrua desse espaço, 
automaticamente o presidente desta Casa disse que não teria nada a se opor. Então, gostaria de 



saber dos senhores vereadores se essa situação seria possível. Caso todos sejam favoráveis me 
encarregarei de elaborar um requerimento na secretaria a fim de que todos assinem a 
solicitação. Desse modo, o presidente do sindicato virá a esta Casa para falar sobre essa 
questão. Disse que não seria beligerante na data de hoje mesmo porque ninguém estava 
inscrito para fazer uso da palavra. Acredito que cumpri minha promessa, senhores, embora, 
ninguém tenha prestado a atenção. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa. Serei breve em minha fala. 
Trouxe uma indicação relacionada a situação de nossas ambulâncias. Há duas ambulâncias em 
nosso município que estão estacionadas no pátio por falta de alguns trâmites. É inadmissível 
ficarmos aguardando, por tempo indeterminado, para que façamos uso das referidas 
ambulâncias. Sei que depende do convênio intermunicipal. As ambulâncias do SAMU estão 
presentes. É uma UTI móvel de excelente qualidade. Acredito que há a necessidade de irmos 
ao encontro para que seja liberado o que for preciso. Desse modo, as ambulâncias não serão 
remanejadas. Inclusive, no último final de semana estive lendo algumas notícias relacionadas 
ao remanejando de ambulâncias em municípios onde não existe a agilização de utilização das 
mesmas. Parece-me que possuímos no máximo 90 dias para que se coloque em uso. A partir 
desse momento, acredito que a qualquer momento as ambulâncias poderão ser remanejadas 
para outros municípios que já possuem estrutura e uma equipe preparada e treinada para o uso 
adequado das mesmas. Acredito que é imprescindível para o município agilizar essa situação. 
Devem agilizar os trâmites legais o mais rápido possível. É muito importante para nós. Outra 
indicação de minha autoria é de vital importância aos problemas das campanhas ostensivas 
que devem ser realizadas em relação ao uso e tráfico de drogas. É um problema mundial. 
Acredito que vários setores de nossa comunidade estão se unindo e trabalhando em relação a 
essa situação. Acredito que deveríamos nos integrarmos com a Secretaria Estadual de 
Segurança Pública a fim de que as campanhas se tornem intensivas em nosso município. 
Campanhas em escolas municipais e estaduais seriam plausíveis. O problema das drogas é 
mundial. Muitas famílias estão se destruindo aos poucos. Os hospitais psiquiátricos não 
oferecem vagas a todos os indivíduos que fazem uso de drogas. O uso do crack está crescendo 
dia após dia. É terrível a situação de muitas famílias. Essa droga está destruindo muitas 
famílias, sendo que muito tem sido feito. Acredito que muita coisa poderia ser feita 
atualmente. Muitas promessas foram feitas por parte do governo estadual, assim como federal, 
mas na prática muito pouco tem se resolvido. Elaborei uma indicação no sentido de que a 
Secretaria de Educação de nosso município entre em contato para que se possa incluir no 
currículo escolar, como deveres e direitos de cidadania, a questão da importância da doação 
de sangue e medula óssea. São problemas que trazem transtornos a muitas famílias. Os 
estoques de sangue não estão disponíveis a todo o momento nos hospitais. Muito pouco é 
feito em relação a doação de medula óssea. Acredito que incluindo no currículo escolar a 
situação de doação da medula óssea, facilitaria esse tipo de problema. É um problema muito 
grave. Muitas pessoas não sabem da real situação em encontrar pessoas que doem medula 
óssea. Essa situação traz problemas muito sérios ao paciente, inclusive a morte. Então, 
acredito que é muito importante a inclusão no currículo escolar, como direitos e deveres, a 
situação de doação de sangue e medula óssea. Outro requerimento de minha autoria faz 
referência ao questionamento, junto ao Executivo, em relação ao Residencial Luis Arnaldo 
Alves de Lima. Muitos moradores de nosso município se cadastraram, mas não conseguiram 
adquirir as casas. Muitas pessoas vieram reclamar que algumas residências estão sendo 
invadidas e ocupadas por elementos que não foram cadastrados. Inclusive, muitas pessoas 
estariam alugando o imóvel a terceiros. Acredito que é uma situação muito grave. Então, 



estou solicitando informações, junto ao Executivo, em relação ao problema das casas do 
programa “Nossa Casa, Nossa Vida.” Passei pelas imediações do Brás Cavenaghi e constatei 
que muitas casas estão sendo construídas. As obras estão se iniciando. É uma situação muito 
importante para nosso município. Acredito que deveria haver uma fiscalização maior e 
rigorosa relacionada as ocupações ilegais. Gostaria de parabenizar as empresas Scapex, 
Tomfer e Gilmex pela iniciativa de apoiar alguns projetos de nossa comunidade, 
principalmente do bairro Jardim Raquel. Essas empresas estão adotando áreas verdes. É muito 
importante para o nosso município. Essas empresas estão disponibilizando um bom exemplo. 
Gostaria de falar sobre a aquisição de um veículo que seja exclusivo e equipado a fim de 
transportar pacientes que possuem dificuldades em locomoção. A situação teria como objetivo 
melhorar o atendimento junto aos deficientes físicos. Não possuímos um veículo exclusivo 
que possa atender necessidades desse tipo. Além do veículo, acredito que seria necessária uma 
equipe treinada a fim de realizar esse tipo de transporte. Possuímos ambulâncias em nosso 
município que oferecem um trabalho muito bom, mas acredito que um veículo exclusivo para 
esse fim seria plausível. Recursos do governo federal ou estadual poderiam ser solicitados. 
Nosso município possui um número elevado de deficientes físicos. Novamente gostaria de 
solicitar o incentivo em relação a doação de órgãos. É muito importante essa situação. 
Devemos reforçar essa situação. Muitas pessoas que possuem condições sempre deveriam 
procurar oferecer o sangue ao próximo. Desse modo, os estoques de nosso Hospital Municipal 
sempre conseguirá atender a população no que for possível. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  
“Boa noite senhores vereadores, público que nos honra com sua presença, imprensa escrita e 
falada, ouvintes da Rádio Clube, senhor presidente e membros da Mesa. O motivo pelo qual 
venho a esta tribuna seria no sentido de agradecer os senhores em relação a indicação de 
minha autoria elaborada na sessão passada. A matéria solicita ao Poder Executivo, juntamente 
ao Hospital do Câncer de Barretos, para que realize uma campanha relacionada a doação de 
medula óssea. Essa situação viria ao encontro das festividades do mês de outubro, ou seja, o 
aniversário de nossa cidade. Como sabemos que os trâmites sofrem de morosidade, 
automaticamente tomei a iniciativa e realizei uma reunião com o Secretário de Saúde, 
juntamente com o pessoal do Hospital do Câncer de Barretos. Ontem esse pessoal esteve 
presente em nossa cidade, juntamente com seu corpo clínico, assistente social e enfermeiros. 
Fomos muito bem atendidos pelo Secretário de Saúde, Sr. Vladen, que de pronto encampou a 
campanha. Inclusive, datas especiais foram marcadas para a coleta do cadastramento. Gostaria 
de esclarecer aos senhores como funciona essa campanha. A campanha foi marcada para os 
dias 08 à 12 de novembro a fim do cadastramento de possíveis doadores de sangue. Gostaria 
de agradecer o pessoal da vigilância sanitária, pois, juntamente conosco, procuramos pontos 
estratégicos para a realização da referida coleta de informações. A vigilância sanitária, de 
pronto, nos ajudou. Cabe ressaltar que o Vladen nos disponibilizou todos os recursos da 
Secretaria de Saúde para que a campanha fosse realizada e concretizada. Então, gostaria de 
agradecer a Secretaria de Saúde, assim como também todos os senhores que votaram 
favorável para que essa situação fosse concretizada. Sendo uma causa muito nobre, gostaria 
de pedir o apoio da Mesa Diretora desta Casa para que faça parte e apóie essa campanha. A 
indicação foi elaborada por minha pessoa, mas gostaria de estendê-la a todos os senhores a 
fim de que todos trabalharem em prol dessa importante causa. É muito importante levarmos a 
informação a todos em relação aos procedimentos da campanha. Teremos o mês de outubro 
por completo para trabalharmos e procurarmos parceiros a fim de colaborar com essa 
campanha. Praticamente na data de 08 à 12 de novembro estaremos realizando o 
cadastramento dos possíveis doadores de medula óssea. Acredito que cada um pode contribuir 



muito. Essa campanha também deve ser da Câmara Municipal. O vereador Toninho Orcini 
como religioso poderia colaborar levando informações para o pessoal da igreja e da 
possibilidade de cada um realizar a doação. Acredito que o pessoal evangélico adere muito 
esse tipo de causa. Gostaria que essa causa fosse abraçada por todos. O pessoal da imprensa e 
da Rádio Clube, de pronto, se colocou a disposição. Inclusive, já conversei com o pessoal da 
Rádio Clube. Na verdade, seria mais pelo cadastramento. Necessitamos de um banco de dados 
a nível nacional de possíveis doadores de medula óssea. O que faremos no primeiro 
momento? No primeiro momento você doa esperança e logo em seguida, caso tudo ocorra 
adequadamente, você devolve a Vida a alguém. Quem são as pessoas que necessitam dessa 
situação? São os portadores de leucemia e aplasias medulares. A dificuldade é tão grande que 
não possuímos nenhuma noção em relação a esse problema. Uma pessoa a cada 100.000 
cadastrados seria um possível doador. A única forma de estarmos colaborando é através do 
cadastramento. Por quê? Porque através do cadastramento que um determinado órgão do 
governo realizará a análise do sangue a fim de encontrar um possível doador de medula óssea. 
Desse modo, entrarão em contato com esse possível doador para constatar a compatibilidade. 
Existe um mito muito grande em relação a muitos problemas que a doação pode trazer. Não 
há risco nenhum. Não existe nenhum caso registrado até o presente momento a problemas 
relacionados a doação de medula óssea. É uma situação muito simples. Ela pode ser feita 
através de duas formas. Ela pode ser feita através de pulsão direta ou pela coleta através da 
veia periférica. É uma forma muito simples e nobre que colabora para o salvamento de vidas. 
Então, gostaria de pedir o apoio dos senhores e da imprensa em relação a essa campanha. 
Desse modo, acredito que realizaremos uma boa campanha de esclarecimento em relação aos 
procedimentos de cadastramento e doação. Antes do Hospital do Câncer realizar essa 
campanha no ano de 2004 o Brasil possuía 60 mil inscritos em um universo de 190.000.000 
de brasileiros. Depois que eles encamparam esse tipo de projeto atingimos um resultado de 
2.000.000 de cadastrados. Ainda é muito pouco. Há a necessidade que cada um faça sua parte. 
Como autoridades, acredito que devemos encampar essa campanha a fim de informar a 
população de nossa querida cidade. Conto com a colaboração de todos os senhores. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, 
imprensa, internautas. Primeiramente gostaria de agradecer a vereadora Sônia por suas 
palavras relacionadas a minha pessoa. Também gostaria de agradecer todos os membros do 
partido PSB de nossa cidade, assim como aqueles que estiveram presentes na convenção 
realizada no dia 25. Ao contrário do que foi publicado no jornal Tribuna em relação a minha 
pessoa, gostaria de dizer que os membros da outra chapa concordaram plenamente que não 
estavam aptos a votar. Depois de tudo o que fiz com toda pressão que sofri por parte da 
imprensa, gostaria de ressaltar que fiz tudo dentro da lei e do estatuto do partido. No domingo, 
juntamente com a presença de um membro de outra chapa que disputaria conosco, 
reconheceram que realmente não havia um observador de partido ou coisa parecida. Grande 
parte do pessoal que estaria participando possuía dupla filiação. Registrei essa situação em 
cartório com firmas reconhecidas e fichas assinadas em branco, além de títulos com 
numeração errada e endereços insuficientes. As cartas entregues por minha pessoa possuem 
AR. Possuo essa situação toda documentada. Então, disse a nobre vereadora que não possuo 
certeza absoluta que ainda estarei à frente do partido. Caso, porventura, vier a perder o 
partido, acredito que possuirei todo o direito e respaldo por parte da justiça comum. Nada o 
que fiz foi realizado através do braço de ferro. No domingo não havia a presença de nenhum 
guarda municipal nesta Casa. Não havia nenhum tipo de segurança ao meu lado. As portas 
estiveram abertas e as pessoas falaram com seus eleitores. De pronto, ele possuía a certeza de 



que realmente eles não estavam aptos a votar pelo fato de tudo aquilo que fiz através da lei. 
Então, gostaria de lamentar mais uma vez o comentário do jornal Tribuna. Ele disse que 
nunca liguei para o partido e citou o nome do Sr. Pedro Boretti alegando que o mesmo foi 
maltratado por minha pessoa. O Sr. Pedro é um dos homens mais honestos e dignos de Itapira. 
Com certeza respeito ele como ninguém. Ele sempre esteve ao meu lado. Ele deixou de fazer 
parte da administração por incompatibilidade de pensamento como secretário em relação a 
Prefeitura. Ele queria realizar seu trabalho de certa forma, sendo que muitas situações não 
poderiam ser concretizadas por vários motivos. Por esse motivo ele acabou solicitando sua 
demissão. Conseqüentemente por fazer parte de um grupo político, acabou solicitando a 
exclusão de meu partido. Falo essa situação de coração doído, pois o Sr. Pedro era 
vice-presidente de meu partido e meu companheiro de convenções. Estivemos, ao contrário 
do que afirma o diretor do jornal Tribuna, em várias convenções. Participei das eleições como 
deputado e obtive 6 mil votos. Estava apenas 6 meses como legislador desta Casa. Então, 
gostaria de lamentar mais uma vez esse tipo de comentário maldoso. Se depender de mim, 
acredito que situações como essa nunca me colocarão contra o Sr. Pedro. Caso, porventura, 
deixe o PSB de Itapira em um futuro próximo, acredito que entregarei de chave de ouro ao Sr. 
Pedro. Com certeza ele é um dos fundadores do PSB. Cabe ressaltar que o Sr. Pedro não 
obteve nenhum problema relacionado a mim para deixar o partido. Lamento o comentário do 
jornal Tribuna de Itapira. Mais uma vez estão vendo que estou conseguindo dar a volta por 
cima. Estou conseguindo lutar dentro da lei e ficar à frente de um partido em que todos 
queriam tirar de mim. Não possuo certeza se ficarei à frente do partido, mas, caso fique, 
gostaria de ver esse diretor se retratando. Ele tentou me destruir por mais de três meses 
através de mentiras e falcatruas. Então, para mim é ponto final. Se usaram o nome do Sr. 
Pedro no jornal, gostaria de pedir desculpas publicamente ao mesmo do ocorrido em relação 
ao seu cargo. O problema de ele deixar o PSB é uma situação minha e dele. Onde o encontro, 
faço questão de cumprimentá-lo. Ele não é obrigado a me cumprimentar. É um direito que ele 
possui. É ponto final. Acredito que o diretor do jornal não vai conseguir me jogar contra ele. 
Estive conversando e a nobre vereadora Sônia comentou em relação ao pontilhão da 
FEPASA. Acredito que cada um deve tomar um rumo e um destino. Gostaria de agradecer o 
Fernando, pois o mesmo elaborou uma reportagem no jornal Gazeta. São os repórteres que 
nos procuram para saber a nossa opinião. Ao contrário de outros jornais que não conversam 
conosco e acabam dizendo aquilo que a boca pequena diz. Então, o Fernando tem realizado 
um trabalho muito bom no jornal. Como a votação está correndo, estive conversando com o 
prefeito, sendo que o projeto está na Casa a respeito do pontilhão da FEPASA. Tenho 
avaliado muito essa situação e gostaria de dizer que é inadmissível quando o deputado Barros 
Munhoz destruiu a ponte da praça em 15 dias. Somente existem duas obras desse tipo em todo 
o Brasil. Nenhum cidadão itapirense ou órgão de imprensa levantou uma palavra sequer para 
se destruir a maior obra que a nossa cidade possuía. Essa obra era a serviço da população. 
Avaliando, olhando e participando das discussões, gostaria de dizer que em meu ponto de 
vista não sou contra o pontilhão. A primeira idéia foi no sentido que o prédio fosse construído 
junto com o pontilhão, mas o Ministério Público afirmou que o prédio é construído em 
módulos. Os prédios construídos em diferentes pontos de nosso Brasil são idênticos. Por esse 
motivo que eles não podem alterar a estrutura do prédio. Foi mandado um protocolo dizendo 
que se a discussão continuar em relação ao pontilhão eles estariam abrindo mão 
temporariamente. Foi procurado e oferecido outro local... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Somente para esclarecer, gostaria de dizer que a votação 
continua no site da Câmara. Até o presente momento esta Casa não recebeu nenhum ofício da 
Prefeitura a fim de retirar o projeto. Enquanto o projeto estiver tramitando na Casa, 



automaticamente a votação continua no site... Continuando o orador: O prefeito disse que o 
projeto continuará tramitando nesta Casa. O prazo final da votação é até o dia 07 de outubro. 
Gostaria de deixar bem claro que em vista de uma obra desse porte ser construída em nossa 
cidade quando a população clama por justiça, acredito que muitas sentenças e processos 
tramitarão de forma rápida. Será uma grande evolução. É uma situação de cem anos luz à 
frente. Gostaria de dizer para continuarmos discutindo até finalizarmos esse assunto. Muito 
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 CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 
votação a Ata da 5ª Sessão Solene, realizada no dia 15 de Setembro de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e votação a Ata da 
32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de Setembro de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 00299/2011.- Requer licença pra tratamento de saúde, na data de 15 
de setembro de 2011. Autoria: Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Requerimentos de Licença o Sr. 
Presidente faz a leitura dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00101/2011.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera 
anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00102/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Altera anexos do Plano Plurianual 2010/2013. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura dos 
Pareceres. 6º) PARECER nº. 137/2011.- Ao Projeto de Lei nº 92/2011. 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 
92/2011, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina o Laboratório da 
EMEF Joaquim Vieira de José Roberto de Paulo", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem póstuma que o Poder 
Legislativo tributa à memória do saudoso cidadão José Roberto de Paulo, que foi morador em 
Eleutério por muitos anos, conquistando o carinho e amizade dos moradores daquela laboriosa 
Vila do nosso Município. 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 138/2011.- Ao Projeto de Lei nº 93/2011. 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 93/2011, de autoria do Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina o 
Laboratório da EMEF Sebastião Riboldi, de Carmem Maciel da Silva", são de parecer 



favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a 
homenagem póstuma que o Poder Legislativo tributa à memória da saudosa cidadã Carmem 
Maciel da Silva, que junto com seu esposo, Antonio Pereira da Silva morou na Vila da Ponte 
Nova por muitos anos, conquistando o carinho e amizade dos moradores daquela laboriosa 
Vila do nosso Município. 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 8º) PARECER nº. 139/2011.- Ao Projeto de Lei nº 94/2011. 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 94/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Denomina o 
Laboratório de Informática da EMEF Dr. Marco Antonio Líbano dos Santos, de Vitório 
Luppi", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é 
justa e meritória a homenagem póstuma que os Poderes Executivo e Legislativo prestam à 
memória do saudoso cidadão itapirense, que em vida muito contribuiu para o 
desenvolvimento de nossa terra, sendo certo, que o loteamento onde hoje existe o grande e 
importante Conjunto Habitacional Istor Luppi, as terras era de sua propriedade. 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) 
PARECER nº. 140/2011.- Ao Projeto de Lei nº 95/2011. 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 95/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil", 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 27 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 
141/2011.- Ao Projeto de Lei nº 96/2011. 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 96/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no SAAE, no 
valor de R$ 365.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Luis 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 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 142/2011.- Ao Projeto 
de Lei nº 97/2011. 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 97/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza o SAAE abrir crédito especial no valor de R$ 26.061,27", 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) 
PARECER nº. 143/2011.- Ao Projeto de Lei nº 98/2011. 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 98/2011, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 
120.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 13º) PARECER nº. 144/2011.- Ao Projeto de Lei nº 99/2011. 
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 99/2011, de autoria do Vereador Luis Hermínio Nicolai, que "Denomina 
estrada vicinal IPI 354 do Município de Itapira de Izidoro Búbula", são de parecer favorável, 
eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a 
tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela aprovação, pois é justa e meritória a homenagem 
póstuma que o Poder Legislativo tributa à memória do saudoso e honrado cidadão Izidoro 
Búbula, que em vida sempre pautou pelo trabalho, sendo querido por todos os que tiveram a 
honra de conhecê-lo. 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 27 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. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00265/2011.- Voto de 
pesar pelo falecimento Sr. Aparecido do Carmo. Autoria. Luis Herminio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00266/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulino Arcangelo Pizzi. 
Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00267/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Izaira Paulina Carrasco. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00268/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Sebastiana Inácio do Couto Custódio. 
Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00269/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. José Maia da Silva Neto. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00270/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Reinaldo de Freitas. Autoria. Luis 
Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00271/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Sebastiana Moraes de Souza. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00272/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Pedro Gardinali. Autoria. Luis Herminio 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00273/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Valter 
Zago. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 00274/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Aurélio Pinto de Moraes. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00275/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Luiz Geraldo. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 25º) Requerimento nº. 
00300/2011.- Voto de Congratulação com a direção do Lions Club de Itapira e AIPA / Guarda 
Mirim pela realização do plantio de mudas de árvores em celebração ao Dia da Árvore. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 26º) Requerimento nº. 00301/2011.- Voto de Congratulação com a direção e 
alunos da entidade Jovem em Ação pelo apoio dado nas atividades ligadas à Semana do 
Idoso. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 00302/2011.- Voto de 
Congratulação com a empresa Scapex, por ser a primeira empresa a adotar uma área verde, e 
também às empresas Tomfer e Gilmex pela iniciativa de apoiar o projeto da ONG 'Nossas 
Crianças, a Esperança do Amanhã', unindo forças com a associação de bairro do Jardim 
Raquel. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00303/2011.- Voto de 
Congratulação com a direção da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de Itapira), na 
pessoa de seu presidente, José Natalino Paganini, pela brilhante palestra realizada em parceria 
com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) no último dia 
21 de setembro. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 



UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00304/2011.- Congratulação 
com os diretores, funcionários, e membros da CIPA do Supermercado Cubatão pela 
realização de sua 1ª SIPAT. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento nº. 00305/2011.- Voto de 
Congratulação com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher pela realização da 1ª 
Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Requerimento 
nº. 00306/2011.- Congratulação com a atleta Sara Moysés pela conquista do 
Vice-Campeonato da Copa Sram de Mountain Bike. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento 
nº. 00307/2011.- Voto de Congratulação com o radialista Odair Sérgio, em nome de todos os 
profissionais da radiodifusão de nossa cidade pela comemoração do Dia do Radialista. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Carlos Alberto Sartori 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00308/2011.- Congratulação com os 
integrantes da Comissão Organizadora da Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida, 
extensivo aos moradores da Ponte Nova. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Rodnei Semolini 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento 
nº. 00309/2011.- Voto de Congratulação com a diretoria do clube de Campo Santa Fé, assim 
como seus associados, pelo brilhante evento comemorativo dos 50 anos da agremiação. 
Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 35º) Requerimento nº. 00310/2011.- Requer oficiar a Direção da CPFL 
Paulista, objetivando ação que especifica. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. A seguir, pela 
ordem, o vereador Décio da Rocha carvalho manifesta interesse em discutir a presente 
matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 
27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 36º) 
Requerimento nº. 00311/2011.- Oficiar a Secretaria Estadual de Educação, solicitando a 
contratação de Psicopedagogas para as escolas estaduais de Itapira. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) 
Requerimento nº. 00312/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de transporte coletivo 
urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando que a mesma realize obra para construir cobertura no 
ponto de ônibus existente na Avenida Alzira Martins Moro. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Requerimento 
nº. 00313/2011.- Oficiar a direção da Cerâmica Cezaretto, solicitando que a mesma tome 
providência em relação ao terreno que abriga o chamado 'Lago do Cezaretto'. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 39º) Requerimento nº. 00314/2011.- Oficiar o Ministério da Saúde, a Secretaria 
Estadual de Promoção Social e a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando recursos 



financeiros para aquisição de um veículo exclusivo e equipado para transportar pacientes com 
dificuldade de locomoção. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Requerimento nº. 00315/2011.- 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 com o 
departamento de Promoção Social informe a esta Casa de Leis os questionamentos 
relacionados ao Residencial Luiz Arnaldo Alves de Lima. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) Indicação nº. 
00523/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Maria Negri 
Dalbem. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Indicação nº. 00524/2011.- Sugere construção de 
redutor de velocidade tipo lombada na estrada rural José Vieira, bairro Cercado Grande, 
defronte ao sítio Santa Cândida. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Indicação nº. 00525/2011.- 
Sugere execução de operação tapa-buracos e pintura de guias nas ruas Bandeirantes e Estados 
Unidos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Indicação nº. 00526/2011.- Sugere aplicação de 
medidas de segurança no trânsito que especifica no bairro Figueiredo. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 45º) 
Indicação nº. 00527/2011.- Sugere manutenção na rotatória existente entre as ruas 
Bandeirantes, São Paulo, Cubatão e Espanha, assim como um estudo do departamento de 
Trânsito para melhor orientar o trânsito de veículos no referido local. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) 
Indicação nº. 00528/2011.- Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na 
Avenida São Paulo defronte à padaria existente na referida via. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta 
interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 47º) Indicação nº. 00529/2011.- Sugere execução de asfaltamento das vias que 
ligam os bairros Istor Luppi com José Tonolli, além das vias que não contam com pavimento 
asfáltico naquela localidade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Décio da Rocha Carvalho. 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 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 48º) Indicação nº. 00530/2011.- Sugere execução de operação tapa-buracos na 
rua Papa João XXIII. Autoria. Carlos Alberto Sartori. Luis Henrique Ferrarini DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 00531/2011.- 
Sugere ação da municipalidade em relação a um bueiro na estrada Antônio Gonçalves Fontes. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 



– Presidente. 50º) Indicação nº. 00532/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor 
competente tomar as medidas necessárias visando instalação de iluminação na estrada 
Orlando Andrade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) Indicação nº. 00533/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente construir ou adaptar um local para ser usado como vestiário 
para árbitros no Campo Hortêncio Labigalini, no bairro José Secchi. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) 
Indicação nº. 00534/2011.- Sugere a construção de boca de lobo na rua Eliel Espírito Santo, 
próximo a imóvel de nº 541, no Parque Felicidade. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Indicação nº. 
00535/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito firmar parceria com a Unicamp objetivando a promoção 
de campanha de incentivo de doação de órgãos. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 
00536/2011.- Sugere retirada de entulho e lixo a céu aberto localizado ao lado da sede da 
UIPA, na rua Celencina Caldas Sarkis. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) Indicação nº. 00537/2011.- 
Sugere construção de calçada nas ruas Francisco Boretti e José Pellizer, ao entorno da quadra 
de esportes da vila Figueiredo. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 56º) Indicação nº. 00538/2011.- 
Sugere construção de rotatória com um canteiro, entre as ruas José Pellizer, Francisco Boretti 
e Bianor Cescon. 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 27 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) Indicação nº. 
00539/2011.- Sugere execução de reforma no telhado da Emei Odete Bretas Boretti. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 58º) Indicação nº. 00540/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito contratar professores ou 
enviar profissionais já contratados para atuarem no barracão da igreja existente em Barão 
Ataliba Nogueira, oferecendo aulas de ginástica e dança aos moradores. Autoria. Mauro 
Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 59º) Indicação nº. 00541/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito promover uma integração 
com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, objetivando desenvolver campanhas 
ostensivas de repreensão ao tráfico de drogas. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 60º) Indicação nº. 
00542/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente incluir no 
currículo escolar e também no programa Saúde da Família, campanha incluindo como direitos 
e deveres de cidadania a doação de sangue e de medula óssea. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 61º) 



Indicação nº. 00543/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito tomar providências que especifica sobre a 
situação das ambulâncias do Samu. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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: 62º) Ofício SG-DAO n. 
312/2011. Ref. Indicações 436, 440, 442, 448, 449, 451, 459, 471 e 473/11. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 63º) Ministério da Saúde Nº Ref. 003158; 002756; 002229; 
010726; 007803/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$ 150.066,99. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 64º) Rede Social Itapira: Convite para a 
realização da I Mostra Municipal de Pesquisa Histórica "Sr. Jácomo Mandato", a realizar-se-á 
no dia 30 de setembro de 2011, às 19:30, nas dependências do Auditório da Guarda Mirim. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 65º) E.E. Professor Pedro Ferreira Cintra: 
Convite para a realização da solenidade de abertura da VI Olimpíada Estudantil a realizar-se-á 
no dia 30 de setembro de 2011, às 19:30, nas dependências da unidade escolar. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 66º) Casa da Criança Celencina Caldas Sarkis: Informações 
relacionadas a implantação da caixa de contenção a fim de manusear o óleo de maneira 
adequada. Solicita, ainda, providências para a concretização desse pedido já aprovado por esta 
Casa de Leis. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 67º) Danielle Coradi Momesso: 
Manifestação de agradecimento pela elaboração de um voto de congratulação ensejando 
felicidades em comemoração aos 25 anos de matrimônio. DESPACHO: CIENTE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 68º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo: A ALESP junto a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, 
convidam para o Seminário Regional, que tem por finalidade discutir a "Proposta 
Orçamentária para 2012 e o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período 2012-2015, a 
realizar-se-á no dia 04 de outubro, às 09:00, nas dependências do Plenário Juscelino 
Kubistchek de Oliveira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 69º) Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Comunicado sobre a transferência de recursos 
financeiros ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Itapira destinados ao 
custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado, de abril à julho, no valor 
de R$ 24.503,55. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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 nº 0092/2011.- Denomina Laboratório de Informática da EMEF 
Joaquim Vieira, de José Roberto de Paulo. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação 
o Projeto de Lei nº 092/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela 
ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa 
do processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 



senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 092/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em primeira discussão Projeto de Lei nº 
0093/2011.- Denomina Laboratório de Informática da EMEF Sebastião Riboldi Guerreiro, de 
Carmem Maciel da Silva. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 093/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 093/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei 
nº 0094/2011.- Denomina Laboratório de Informática da EMEF. Dr. Marco Antonio Líbano 
dos Santos, de Vitório Luppi. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 094/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 094/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0095/2011.- Estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
095/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 0096/2011.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
365.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 096/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0097/2011.- 
Autoriza a abertura de crédito especial mo valor de R$ 26.061,27. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 097/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0098/2011.- Autoriza a abertura de 
crédito especial no valor de R$ 120.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 098/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 



ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de 
Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei nº 0099/2011.- Denomina estrada vicinal IPI 354, do Município 
de Itapira de Izidoro Bubula. Autoria: Luis Herminio Nicolai. Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto 
de Lei nº 099/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o 
vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do 
processo de segunda discussão e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O 
senhor Presidente acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em 
segunda votação o Projeto de Lei nº 099/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão o Requerimento nº 
00307/2011.- Voto de Congratulação com o radialista Odair Sérgio, em nome de todos os 
profissionais da radiodifusão de nossa cidade pela comemoração do Dia do Radialista. 
Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS 
ALBERTO SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão o Requerimento nº 
00310/2011.- Requer oficiar a Direção da CPFL Paulista, objetivando ação que especifica. 
Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 310/2011. Aprovada 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 11º) Em única discussão a Indicação nº 00505/2011.- Sugere abertura e uma via 
pública em local 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. 505/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Em única discussão a Indicação nº 00528/2011.- 
Sugere construção de redutor de velocidade tipo lombada na Avenida São Paulo defronte à 
padaria existente na referida via. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM 
VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SAN TOS. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 27 de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 13º) Em única discussão a Indicação nº 00529/2011.- Sugere execução de 
asfaltamento das vias que ligam os bairros Istor Luppi com José Tonolli, além das vias que 
não contam com pavimento asfáltico naquela localidade. Autoria: Carlos Alberto Sartori. 
Décio da Rocha Carvalho Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 529/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 
de Setembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única 
discussão a Indicação nº 00538/2011.- Sugere construção de rotatória com um canteiro, entre 
as ruas José Pellizer, Francisco Boretti e Bianor Cescon. Autoria: Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CA LIDONE DOS 
SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 27 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. 
 
 
 
 


