
ATA DA 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 de outubro de 2011. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário: ANTONIO ORCINI . À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de 
Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO ORCINI, 
CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES , DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍ NIO NICOLAI, 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORE NO, 
RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANT OS. O Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e 
dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador inscrito, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Os assuntos que 
me trás a esta tribuna fazem referência a algumas indicações de minha autoria. O primeiro 
assunto é relacionado a uma indicação de minha autoria, onde os moradores da Rua Milico 
estão solicitando melhorias em uma viela situada atrás do condomínio São Judas Tadeu. Com 
as chuvas e o descaso da administração a viela sempre se encontra suja. Essa situação vem 
prejudicando os moradores da localidade, pois está havendo infiltração de água nas 
residências da Rua Milico. Estive constando de perto a situação. Como é uma viela feita pela 
Prefeitura, acredito que a mesma deve se encontrar limpa. Desse modo, os moradores da 
localidade não serão prejudicados. Outra indicação de minha autoria é relacionada a estrada 
municipal responsável em disponibilizar acesso a Fazenda Sertãozinho, bairro dos Gomes e 
Ponte Preta. Os moradores da localidade me ligaram e disseram que a estrada está 
intransitável. Acredito que algumas melhorias devem ser realizadas nas estradas que 
disponibilizam acesso a esses locais. Acredito que essa situação é de responsabilidade da 
Prefeitura. O poder público deve zelar pelas estradas rurais de nosso município. É notório que 
muitas pessoas utilizam as estradas para se deslocarem a muitas localidades de nosso 
município. Os moradores da localidade são pagadores de impostos. Então, acredito que os 
moradores da localidade devem receber serviços adequados prestados pela municipalidade. 
Outro assunto seria relacionado ao Projeto Karina. Atualmente o Projeto Karina está passando 
por questões de fraude. A imprensa está noticiando essa situação. O rombo é muito gigantesco 
em relação a essa ONG. Acredito que são valores superfaturados, sendo que muitas pessoas 
estão se enriquecendo as custas dessa ONG. O projeto de nossa cidade diz que atende 1.800 
crianças. Acredito que não existem todas essas crianças. O valor repassado a Prefeitura é de 
R$ 18.000,00. É um valor considerável. Falava-se muito na questão de incentivo de esporte às 
crianças, porém, atualmente essa situação se transformou em uma questão de fraude. O 
dinheiro está se esvaindo através da má fé de alguns aproveitadores, enquanto os cidadãos 
estão a mercê sem médicos, medicamentos, dentre outras situações. Como vereadores 
devemos fiscalizar e rever essa situação. Cabe ressaltar que essa situação não está ocorrendo 
somente em nossa cidade. Devemos procurar amparo judicial caso seja necessário. Acredito 
que não existe o porquê de constatarmos essa situação e ficar de braços cruzados. Outro 
assunto é relacionado ao novo contrato milionário da Sanepav. Novamente a Sanepav ganhou 
a concorrência. Acredito que essa situação não é muito boa para a nossa cidade. Esse contrato 
leva muito dinheiro de nossa cidade, enquanto o serviço poderia ser prestado pela própria 
Prefeitura Municipal. Esse investimento mensal chega a um valor aproximado de R$ 
350.000,00. Esse valor seria plausível para se contratar funcionários, equipar a nossa cidade 
com uma frota de caminhões, dentre outras situações. É um dinheiro que poderia ser investido 
em nossa cidade. Esse contrato é milionário. O contrato do lixo custará cerca de R$ 5,4 
milhões de reais ao ano para a Prefeitura Municipal. É muito dinheiro. Essa situação é 



absurda. A Prefeitura Municipal possui plena condição de administrar a coleta seletiva de 
lixo, assim como também de adquirir veículos e pessoal para trabalhar nesse sentido. Acredito 
que mais uma vez o dinheiro de nossa cidade está sendo jogado fora, enquanto a população 
fica sem medicamento, médicos, dentre outras situações. Um investimento direcionado a 
Guarda Municipal também seria plausível. A Guarda Municipal está prestando um serviço de 
ótima qualidade. Essa fortuna também poderia ser investida em outros setores da Prefeitura. 
Atualmente muitos setores se encontram em dificuldades. Essa situação deveria ser repensada. 
O prefeito não pensou na população e sim na elaboração do contrato. Ele não quer saber se o 
dinheiro de nossa cidade está sendo levado ou se a população necessita de médicos ou 
medicação. Acredito que devemos pensar muito bem antes de concretizarmos alguma situação 
que envolva o dinheiro de nossa cidade. Não podemos, simplesmente, jogar o dinheiro pelo 
ralo. Devemos administrar muito bem o dinheiro público. Já basta o estádio Coronel Chico 
Vieira ser cedido, através de comodato, por 25 anos à Esportiva, sendo que funcionários da 
Prefeitura ainda continuam prestando serviço na localidade. Essa situação não está correta. Os 
funcionários da Prefeitura devem trabalhar para a Prefeitura e não no campo que foi cedido a 
Sociedade Esportiva. A Esportiva deve possuir seus próprios funcionários. Essa situação deve 
ser revista. Muito obrigado e boa noite a todos.” A segui, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, senhores membros da Mesa, 
nobres vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Gostaria de parabenizar esta Casa 
de Leis, pois a mesma está buscando chamar a atenção da população para a política local. São 
quase 200 acessos, através da internet, em dia de sessão. O que me trás a esta tribuna, 
senhores vereadores, seria em relação a um esclarecimento direcionado ao povo de Itapira e 
principalmente para meus eleitores. Esse esclarecimento seria em relação a minha situação 
política em nosso município. Senti essa necessidade depois de ouvir boatos, principalmente 
nos bastidores políticos, em relação a informações um pouco equivocadas. Para a maioria dos 
senhores, acredito que não é nenhuma novidade que há mais de um ano deixei de fazer parte 
do grupo político do ex-prefeito. Quais seriam os motivos? O principal deles seria no sentido 
de divergência de opinião. Gostaria de deixar essa situação bem clara. Devido a essas 
divergências de opiniões, tivemos que entrar em embate. Sempre me posicionei a favor dos 
reais interesses da população itapirense. Devido a essa situação foram criadas as já citadas 
divergências. Então, há mais de um ano não faço parte do grupo do ex-prefeito. Vou continuar 
seguindo da mesma forma e conduta nesta Casa. Minha principal intenção de vir a esta 
tribuna, senhores, é no sentido da boataria que refere-se a minha perda de mandato. Essa 
situação não é verdade. Inclusive, a mídia disse que o vereador Cleber Borges perderia o 
mandato. Gostaria de dizer que o vereador Cleber Borges não perderá o mandato. Por motivos 
que já citei, gostaria de dizer que fiz parte do PPS e me desliguei do PPS. Partido esse ao qual 
faz parte da coligação do grupo do ex-prefeito. Atualmente estou filiado ao PPL, ou seja, 
Partido Pátria Livre. O PPL, senhores, é um partido criado recentemente e regulamentado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a legislação essa situação me permite que possa me 
filiar a outro partido sem perder meu mandato. Então, muitos dos cupinchas acreditavam que 
o vereador Cleber Borges seria cassado e perderia o mandato, mas gostaria de dizer essa 
situação para deixar meu eleitor mais tranqüilo. Cleber Borges não perderá seu mandato. Uma 
vez que há seis meses já vinha articulando com o pessoal do diretório estadual do PPL, 
automaticamente me filiei ao partido, sendo que me foi concedido a presidência provisória do 
mesmo. Serei o presidente do Partido Pátria Livre no município de Itapira. O objetivo desse 
partido, senhores, é trazer um trabalho inovador a política itapirense, deixando todos os vícios 
negativos para trás. O que quero fazer no município nada mais é do que agregar ao que está 
sendo feito através de um trabalho diferente, disponibilizando, principalmente, a 



oportunidade. Uma vez que possuo poder de voto nesta Casa, gostaria de atribuir a 
responsabilidade ao meu grupo político e principalmente a toda população itapirense, 
diferentemente de como era feito no passado. Falam em grupo político, mas somente uma 
pessoa toma a decisão. É muito estranha essa situação. Então, acredito que atualmente 
devemos começar a fazer política de verdade e agregar pessoas que realmente querem fazer 
política para o bem de nossa cidade. É importante frisar, senhores, que no dia de hoje 
continuo sendo oposição ao governo atual. Vou continuar votando o que o governo elaborar 
de bom para a nossa cidade. Vou terminar meu mandato com o mesmo posicionamento do 
qual iniciei nesta Casa. Sou e serei oposição ao grupo do ex-prefeito, ou seja, do qual fazia 
parte. Não vou me curvar a essas propostas indecorosas da qual estão oferecendo. Devido a 
toda essa situação sofri perseguições, mas gostaria de ressaltar que tirei todas de letra. Quem 
dizia que eu sofreria com essa situação estava completamente enganado. Tirei de letra essas 
perseguições, mas não gostaria de comentar essa situação, pois acredito que não vale a pena. 
Acredito que existem coisas melhores para se fazer na política. Devemos ajudar a população e 
pensar à frente. Espero ter esclarecido essa situação a todos meus eleitores e cidadãos de 
nossa cidade. Desse modo, gostaria de reafirmar o meu compromisso para com a população, 
principalmente para com os meus eleitores, que estarei com vocês até o final de 2012. 
Seguiremos na luta sem baixar a cabeça para quem quer que seja. Vamos sempre combater o 
autoritarismo e politicagem. Gostaria de aproveitar a presença da imprensa, dos internautas e 
da Rádio Clube para dizer que a nossa campanha de cadastramento de possíveis doadores de 
medula óssea já está a todo vapor. O pessoal do Hospital do Câncer de Barretos esteve 
presente em nossa cidade. Realizaram treinamento com o pessoal da Saúde e com o pessoal 
do IESI. Então, gostaria de começar a divulgar as datas e os locais. A campanha de Itapira 
será realizada no dia 08 à 12 de novembro. Os locais predeterminados são a Praça Bernardino 
de Campos, Supermercado Geoli, Supermercado Antoneli, Supermercado Marcatti, 
Supermercado Cubatão, Supermercado Juritis, Supermercado Fruta e Cia. e uma equipe 
volante responsável em se deslocar até as empresas de nossa cidade. Existem funcionários 
diuturnamente nas empresas de nossa cidade, sendo que poucos sabem da realização da 
campanha. Então, essa equipe estará responsável pelo projeto volante, onde se deslocarão até 
as empresas para realizar o cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. Gostaria de 
agradecer os empresários que nos receberam na data de hoje, sendo que muitos deixaram as 
portas abertas a fim de colaborar para com a realização dessa campanha. É muito importante a 
população saber que nos dias de 08 à 12 de novembro Itapira realizará a campanha de 
cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. Gostaria de solicitar apoio da 
imprensa, principalmente da imprensa escrita, para divulgar essa situação. É muito importante 
o cadastramento. Muitas pessoas não sabem da real importância dessa situação. Acredito que 
a pessoa somente saberá da real importância quando alguém da família estiver necessitando. 
Atualmente possuímos no banco de dados, a nível nacional, cerca de 2 milhões de pessoas 
cadastradas. Cabe ressaltar que cerca de 1.500 pessoas necessitam de transplante. Isso quer 
dizer que esses 2 milhões de cadastros não são compatíveis. Por esse motivo vem a 
importância da realização de novos cadastros. Através desses novos cadastros essas 1.500 
poderão encontrar uma compatibilidade. É muito difícil em nosso país a questão de 
compatibilidade genética. A campanha nada mais será que a realização de um cadastro. 
Ninguém doará medula óssea. Será elaborado um cadastro e posteriormente analisado a 
situação. Acredito que essa situação é muito importante. Conto com os nobres edis em levar 
essa situação a novos locais. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra 
o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres 
colegas, público presente, imprensa escrita e falada, internautas, ouvintes da Rádio Clube, 



acompanhantes do Portal Cidade de Itapira, boa noite. Nossos colegas devem ficar cientes que 
o drops está sendo atualizado em segundos. Tudo o que tiverem que falar em relação a nós, 
acredito que o drops passa a falar através do sistema online. Primeiramente gostaria de fazer 
uma correção ao jornal Tribuna, pois o mesmo disse que no dia 12 fiquei fechado o dia todo 
nesta Casa. Preocupei-me com essa situação. Tendo em vista que não estive nesta Casa, pois 
foi feriado local, encarreguei-me de solicitar um relatório da empresa responsável em 
monitorar este Legislativo. É uma empresa que presta serviços a esta Casa. Gostaria de 
informá-lo, Sr. Beto Trevelin, sobre essa situação para o senhor não dizer inverdades ao seu 
público, pois acredito que situações desse tipo é muito ruim. Gostaria de dizer que ninguém 
esteve presente nesta Casa no dia 12. Gostaria que vossa excelência continuasse passando 
defronte a Câmara e, se possível, entrasse para conhecer, de perto, os nossos trabalhos. Para 
nós é muito importante essa vigilância. Caso realmente algum ladrão passou nesta 
dependência no dia 12, acredito que o mesmo poderia ser confundido com os vereadores. 
Acredito que devemos rir em relação a uma piada desse tipo ser citada no jornal. Somente 
gostaria de esclarecer que no dia 12 ninguém esteve presente nesta Casa. Possuímos controle 
do alarme. Gostaria de deixar essa situação clara antes que vossa excelência continue a 
informar erroneamente os seus seguidores. Aliás, existem muitas coisas boas no jornal. 
Acredito que às vezes alguns deslizes são cometidos. Seria um bom jornal para a nossa 
cidade. Em relação a outro assunto, gostaria de dizer que vejo o vereador Carlinhos Sartori e, 
automaticamente lembro-me do jornal Notícias Populares, ou seja, aquele que você torce e sai 
sangue. O nobre vereador somente vê desgraça em nossa cidade. Ele não sabe o que fala 
porque não acompanha as coisas que acontecem. Diz somente meias palavras e sai do 
plenário. Gostaria que ele voltasse para ouvir. Como vereadores, acredito que todos sentam e 
ouvem o que ele diz. Ele fala e sai. Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a Sanepav 
participou de uma licitação aberta. Da mesma forma que o deputado conseguiu achar alguém 
para efetuar uma denúncia, acredito que o vereador também poderia ter impugnado o edital. O 
vereador não precisa vir a esta tribuna para dizer besteira. Como vereador e representante do 
povo que o nobre vereador diz ser, acredito que o mesmo deveria ter impugnado o edital caso 
alguma situação estivesse errada. A licitação foi aberta. O pessoal da imprensa publicou. 
Então, acredito que é importante o vereador Carlinhos Sartori fazer melhor o seu papel de 
vereador e não somente caluniar e difamar. Ele deveria ter impugnado o edital. É isso que ele 
deveria fazer como representante do povo. Também gostaria de dizer, nobre vereador, que o 
senhor coleta as informações do Fantástico e acaba cometendo temeridade e 
irresponsabilidade em primeiro plano. O senhor deveria entrar na Prefeitura Municipal, 
solicitar os contratos, verificar quem são e o que acontece para posteriormente poder acusar. 
O senhor está generalizando o contrato Bola Pra Frente e insinuando que na Prefeitura 
também acontece a mesma situação. Por que vossa excelência não diz para o prefeito enviar 
todas as crianças em suas respectivas residências? Por que você não diz ao prefeito para 
mandar embora as pessoas que estão atuando na parte de Educação Física? Porque vossa 
excelência não tem coragem de fazer isso. Vossa excelência gosta de atirar fogo, sendo que 
não possui coragem de assumir o papel. Se o senhor acredita que está errado, cabe você 
denunciar para que o programa seja encerrado. O que vossa excelência não sabe é que o 
programa iniciou com 2.500 alunos e baixou para 1.800 quando diminuiu a demanda. Essa 
situação o senhor não sabe porque vossa excelência não conhece o que ocorre na cidade de 
Itapira. Vossa excelência também falou sobre as estradas rurais. Vossa excelência é igual 
papagaio, ou seja, já começou a repetir o programa de sábado. No programa de sábado o 
deputado tentou denegrir a imagem do ex-vereador Lima. Até outro dia o Lima era bom. 
Agora que o vereador Lima assinou com o nosso lado, automaticamente o ex-vereador Lima 



passa a não possuir mais valor. Devemos ser homem nesta Casa e dizer as verdades. Quando 
o cara é bom, acredito que é bom. Se o cara é ruim, acredito que devem criticar somente a 
situação do serviço não concretizado. Antes de o vereador Lima assumir a situação das 
estradas rurais de Itapira, acredito que havia muita reclamação. Depois que ele assumiu as 
reclamações diminuíram drasticamente. Dizer que as estradas ficarão um tapete, acredito que 
não dá. Choveu em estrada rural, automaticamente muitos buracos são formados. Devemos 
solicitar o conserto, nobre vereador. Não adianta somente criticar. Faça igualmente fazíamos 
quando éramos oposição ao governo, ou seja, criticávamos, mas também apresentávamos 
sugestões. Vossa excelência somente sabe dar tiro. Acredito que vossa excelência também 
deve sentar nesta cadeira e ouvir as respostas. Não estou defendendo nenhum tipo de contrato. 
Ele diz que todo dinheiro está sendo jogado fora. Pelo amor de Deus. Existem 100 
funcionários de nossa cidade que trabalham na Sanepav. Abastecem no posto do Sergião. A 
manutenção é feita na cidade. Deve estar levando lucro. O senhor não queria que pusesse no 
seu bolso, não é mesmo? O contrato é tão ruim que o deputado disse que não mandará 
ninguém embora da Sanepav ou Coan. Se for tão ruim, por que não manda embora? Para 
dizer que é bonzinho. Ele precisa do voto dessas pessoas. As pessoas sabem, deputado. O 
senhor disse que o SAAE não voltará. Não vai mesmo porque não vamos deixar. O senhor já 
vendeu. O senhor somente não fez uma coisa, ou seja, não pagou, pois o senhor pegou o 
dinheiro e não devolveu. Nós retomamos o SAAE. O senhor não devolveu o dinheiro da 
Sabesp. Esse risco é como guilhotina no pescoço. Qualquer dia essa fatura será cobrada. Ele 
vai ter que pagar. Não queira que o governo Bellini pague a Sabesp. Quem fez a besteira foi o 
deputado. A cidade precisa de homem competente e administrador. Fato esse que vossa 
excelência provou que nunca foi, pois deixou a cidade endividada, além de não pagar os 
funcionários em dia. Mesmo com dinheiro em caixa não pagava os funcionários. Quem vossa 
excelência vai pagar, deputado? Não pagava fornecedores, funcionários e ainda quebrou o 
Fundo de Pensão do Funcionalismo. O que o senhor fez de bom em nossa cidade? O asfalto 
que o próprio vereador Carlinhos reclama foi vossa excelência que fez. Estamos somente 
arrumando. O senhor ficou 30 anos na cidade. Acredito que vamos demorar mais uns 30 anos 
para tapar todos os buracos que vossa excelência deixou para trás. Então, situações como essa 
devem ser ditas. Vim a esta tribuna para esclarecer duas situações, ou seja, a matéria do jornal 
Tribuna... Quero acreditar que foi um erro de digitação. Segundo a empresa que presta serviço 
a esta Casa ninguém esteve presente nas dependências do Legislativo nesta data. Quero deixar 
claro que fiquei comovido em relação ao desespero do deputado. Dizia que ele não teria 100 
candidatos. O pessoal me xingava dizendo que ele teria 150 candidatos, pois haviam 15 
pessoas em seu escritório a procura de candidatos. Cem dividido por 15 resulta-se em menos 
de 9. Somente eu e mais duas pessoas conseguimos 50. O homem está com uma credibilidade 
do cão. Ainda diz que é bom. Diz que há 66 novos, segundo as más línguas. Devo ter mais 
uns 30 novos, totalizando em 90. É muita gente nova na cidade. Vocês devem tomar cuidado, 
pois não sobrará cadeira a todos. Desta vez a Câmara será renovada em 100%, pois o 
deputado elegerá 7. Não sei quem elegerá mais 3. São dez cadeiras, mas possuímos 12 eleitos. 
Devemos rir de piadas desse tipo. O deputado vem de São Paulo com a condição de 
presidente da ALESP. É um cargo super importante. Não podemos desmerecer o cargo. A 
pessoa não é problema. É o terceiro maior cargo do Estado. Ele vem a nossa cidade e esses 
coitados acreditam. É sobre isso que fico mais abismado. Alguns coitados imaginam que 
possuirão mais de 3 mil votos. Ele garante essa situação a todos. Pelo amor de Deus, 
deputado, vamos fazer política séria. O senhor já passou da idade de ficar contando 
chanchada. Essa situação é vista somente em cinema ou programas humorísticos. Seria isso 
que gostaria de dizer. Fiquei muito feliz, pois o desespero dele é tanto que diz que não 



conseguiremos nos unir. Sou adepto e fervoroso que um dia estaremos unidos. No próximo 
ano haverá dois grupos novos, ou seja, um de cada lado. Nessa briga, enquanto não acabar, 
sempre haverá discussão. Pela lei da natureza, teoricamente o senhor é mais velho que eu. Sou 
mais novo. Teoricamente acredito que o senhor vai primeiro. Então, ficarei esperando, pois 
sou novo e possuo muito tempo para esperar a política. Não possuímos o problema 
relacionado a vitória. Cada vez que o senhor ganha, quem perde é a cidade. Então, queremos 
ganhar com a cidade e para o bem da cidade. Não é ganhar para o bem pessoal como o senhor 
está pregoando. O senhor disse nos microfones da Rádio que já ganhou a eleição. Se o senhor 
já ganhou, acredito que vossa excelência não precisa se preocupar conosco. Não precisa citar 
o nosso nome como citou dos nobres vereadores Cleber e Mauro. Se o senhor já ganhou, fique 
tranqüilo e sente-se. O senhor merece um troféu bem grande. Muito obrigado.” A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
senhores membros da Mesa, vereadores, público presente. Gostaria de fazer justiça. Como o 
Pequeno Expediente não foi realizado nas duas últimas sessões por motivos específicos, 
gostaria de agradecer, em primeira mão, a nobre vereadora Sônia. As más línguas disseram 
muitas informações errôneas. Depois da rasteira que tomei, acabei enviando toda a papelada, 
através de AR, para o PSB. Desse modo, terei certeza que a situação chegará à localidade. 
Fiquei muito surpreso, pois as cartas retornaram essa semana. A documentação não foi aceita 
no PSB. O nosso amigo diz que não tem nada a ver com isso. São águas passadas. Gostaria de 
agradecer a vereadora, pois foi a primeira pessoa na terça-feira retrasada a deixar o partido do 
PT a minha disposição, tendo em vista que haveria a necessidade de uma conversa com os 
membros do PT. O PT é um partido organizado a nível nacional. Acredito que por esse 
motivo é o maior partido de nosso país. Gostaria de agradecer a nobre vereadora Sônia e todos 
os membros do diretório do partido. A senhora, nobre vereadora, realmente me convidou e 
abriu as portas do partido para que minha pessoa pudesse conversar com os integrantes do PT. 
Cabe ressaltar que fui aceito de imediato. Então, gostaria de agradecer o PT de Itapira por ter 
me recebido. Vamos ver se conseguirei ficar no partido, nobre vereadora, pois a situação não 
é fácil. Em relação ao comentário do vereador Manoel Marques, gostaria de dizer para o povo 
de Itapira não esquecer dessa situação. O Barros Munhoz veio à Itapira juntamente com uma 
empresa chamada Scheliga. O jornal Tribuna disse que eu não sabia fazer conta. O PSB de 
Itapira obteve 6.800 votos. Obtive 5.680 votos e o ex-vereador Flávio Pavinato obteve 1.230 
votos. Essa situação totaliza em cerca de 6.800 votos. Acredito que o jornal Tribuna deve 
pegar uma calculadora e somar os votos que o PSB obteve. Posso trazer a lista oficial nesta 
Casa. Desse modo, saberemos quantos votos o PSB obteve. O deputado disse que eu 
precisaria matar 25 pessoas para assumir. Não sou assassino e não matarei ninguém. Essa 
situação não é meu perfil. Com 6 mil votos fiquei de suplente. Saiu essa situação na 
reportagem dele. Acredito que quem não sabe fazer conta é o Barros Munhoz. Além de ele 
conseguir quebrar a empresa Scheliga e depois massacrar todos em Itapira quando assumiu a 
direção do município, o mesmo deixou 70 mulheres que estão sem aposentadoria até os dias 
atuais. Podem perguntar essa situação nas ruas. São 70 senhoras que também não receberam o 
fundo de garantia. Caso exista alguém que não sabe fazer conta e administrar... Quem deixou 
uma dívida de 30 milhões e mais alguns empenhos chama-se Barros Munhoz. Lamento, pois é 
como o presidente desta Casa disse, ou seja, no próximo ano não haverá eleição. A conversa 
do deputado é no sentido de que está tudo ganho. Gostaria de fazer um comentário, Betusca. 
Desculpe-me, mas acredito que ele disse que ele seria uma pessoa muito ocupada e que não 
existiam perguntas pré-formuladas. Lamento a conduta de sua companheira de rádio, pois a 
mesma disse dois pontos onde muitas pessoas reclamaram. O primeiro deles seria que o 
vereador disse que voltaram 13 pessoas para o partido. Entre os 13 haveria 7 vira casaca que 



estavam de nosso lado, sendo que não obterão uma merreca de voto. Já ocorreram alguns 
exemplos nesse sentido. Quando ele disse que 13 pessoas voltaram, a Carina, em um ato 
muito infeliz, disse que realmente ele buscou os bons. Ela estava querendo dizer que os outros 
não possuem nenhum mérito. Então, gostaria de deixar a minha crítica. O deputado disse que 
Itapira obteve o que merecia, pois o povo é responsável pela votação. Desse modo, a Carina 
insistiu que o povo nunca erra. Ela disse que o povo realmente obteve uma chance. Ela entra 
na questão e logo em seguida nos passa a certeza de que tudo foi pré-formulado. Gostaria de 
deixar minha crítica direcionada a Carina. Criticarei do mesmo modo, caso também não goste 
ouvi-lo. Essa é uma situação que não gosto de ouvir das pessoas. São situações programadas 
que levam a desmerecer as pessoas. Nunca realizei nenhum tipo de entrevista com a Carina. 
Se ela disse que não sou boa pessoa, acredito que tenho que lamentar. Gostaria que ela 
respondesse na rádio o porquê que não sou boa pessoa. São boas pessoas somente aqueles 
vendidos que voltaram ao lado do ex-prefeito. Acredito que não tenho percebido nas ruas que 
o povo de Itapira está arrependido. Acredito que ela deveria explicar essa situação. Ela 
somente respondeu as palavras do deputado Barros Munhoz. Não gostaria de falar sobre esse 
assunto. Gosto de esclarecer esse tipo de situação. Quem cala consente. Vamos ver a verdade. 
Lamento o que o nobre vereador Carlos Sartori disse. É pura falta de informação. Não 
gostaria de defender nada relacionado a situação do lixo. Posso falar na próxima semana que 
25 empresas vieram retirar o edital. As portas estavam abertas. Os jornalistas estavam 
presente. O Barros Munhoz disse na Rádio que tocava essa situação com apenas R$ 
250.000,00. Há oito anos com apenas R$ 250.000,00 ele possuía apenas dois caminhões com 
alambrado. Os funcionários não possuíam insalubridade. Os que lá trabalhavam furavam o pé 
com seringa de hospital. Ele, como disse o presidente dessa Casa, é um papagaio de pirata. É 
um fanfarrão mentiroso desesperado. O tempo que ele está perdendo em Itapira é pelo fato de 
que necessita voltar a nossa cidade. Ele precisa colocar alguém nesta cidade. Desse modo, ele 
colocará os cupinchas lá dentro. Se tiver cupincha na Prefeitura, acredito que foi ele que 
colocou. A Prefeitura atual não deve absolutamente nada e não atrasa um dia, sequer, o 
pagamento dos servidores municipais. Lamento essa situação. Se ele tem mais o que fazer em 
São Paulo, acredito que deve continuar por lá. Ele está perdendo muito tempo para provar 
uma coisa que é inverdade. Lamento essa situação. Agradeço a todos. Boa noite.” A seguir, 
faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  
“Boa noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, funcionários desta Casa, 
internautas, imprensa, público presente, senhoras e senhores. Somente gostaria de fazer uma 
correção em relação ao que o presidente disse. Ele disse que existem bons administradores 
homens, mas gostaria de dizer que também existem boas administradoras. Existe um ditado 
que diz que a mentira muitas vezes dita, acaba se transformando em verdade. Então, acredito 
que devemos mostrar a população o que é mentira. Gostaria de analisar a fala do vereador 
Carlos Sartori. Sou contra a terceirização. É uma questão de princípio. Não sou favorável a 
terceirização. O vereador fala da terceirização do lixo como se tivesse sido a maior desgraça 
da cidade de Itapira. Gostaria de perguntar ao vereador o seguinte: Na época da administração 
Barros Munhoz o lixo não era terceirizado. Ele gastava R$ 250.000,00. Acredito que seria 
uma economia. Por que ele nunca pagou os funcionários em dia? Ele estava fazendo uma 
economia. Por que ele nunca comprou os caminhões? Então, é aquela história de a pessoa 
ficar falando sem pensar naquilo o que está dizendo. Essa situação é somente para fazer balão 
de ensaio. A rádio dizer que o funcionalismo receberá em dia... Ele ficou 28 anos e nunca 
pagou ninguém em dia. Vamos analisar a situação somente nos últimos 8 anos. Nunca pagou 
ninguém em dia e agora vai pagar em dia? Ele não paga, sequer, promessa. Vêem o que ele 
possui em seu nome. Além de tudo é ordinário. O mínimo que as pessoas devem ter é 



decência. Se deve, paga. Ele tem um “fuqueba”, mas nunca vi ele de “fuqueba”. A mulher 
dele anda com uma SVU. Não tenho certeza se seria um Santa Fé. Enfim, não está no nome 
deles justamente para nenhum ônus cair sobre os bens particulares. Então, o cara é ordinário. 
Fala e não sustenta o que diz. É prepotente. Por quê? Somente na cabeça insana e doentia 
desse homem poder acreditar que qualquer pessoa que ele coloque para disputar as eleições 
seja eleita. É verdade. O povo de Itapira viveu 28 anos sob julgo desse homem e ninguém tem 
saudade dessa situação. Os funcionários, a população e os empresários não possuem saudade. 
Por quê? Além de não pagar os funcionários em dia, o cara era achacador. Caso não fosse 
feito o que ele quisesse, a população era perseguida. Parecia que estávamos em um regime de 
recessão. Na época chegamos ao ponto de que muitas pessoas não se cumprimentavam pelo 
fato de que uma ou outras eram integrantes da oposição. Então, acredito que essa situação o 
povo de Itapira já provou e não gostou. Não me venha dizer que o povo de Itapira possuiu a 
oportunidade de mudar. Teve oportunidade e mudou. Houve erros nessa administração? Sim, 
mas é bem melhor do que a dele. Essa situação não pode ser deixada de falar. Atualmente se o 
Toninho peca pela inoperância, acredito que ele pecou pelo abuso do poder econômico. Ele 
desviou dinheiro dessa cidade por não pagar os funcionários. Ele vai entregar o SAAE, 
Manoel. Ele não paga, sequer, promessa. Muito obrigada e boa noite.” Esgotado o tempo 
regimental do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia 
Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 11 de 
Outubro de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Outubro 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) Projeto de Resolução nº. 006/2011.- Em que o Sr. 
Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 
sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Projetos Resolução o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 3º) Projeto de Lei nº. 
00107/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos às Emendas. 
4º) Emenda Aditiva de nº. 001/2011 Ao Projeto de Lei nº 106/2011.- Acrescenta-se incisos 
II, III, IV e V ao Art. 1º do Projeto de Lei nº 106/2011.. Autoria: Antonio Orcini. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais 
Emendas o Sr. Presidente passa à leitura dos Pareceres. 5º) PARECER nº. 151/2011.- Ao 
Projeto de Lei nº 105/2011.  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 105/2011, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação Down de 
Itapira visando ao repasse de auxílio para o projeto que especifica", 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, tendo em vista o alcance social do 
projeto "Valorizando o Nosso Espaço", que será desenvolvido pela entidade. É este o parecer. 



A seguir, pela ordem, a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos 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 18 de Outubro 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. 6º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00298/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Baco. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00299/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Antônio Galizoni Filho. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00300/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Sebastião Rafael. Autoria. Mino Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00301/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Paulo Müller. Autoria. 
Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00302/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adelina 
Maria Filetti. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00303/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Antônio de Moraes. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00304/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Caroline Enfeldt Stivalli. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00305/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Carlos Alberto Baptista Alves. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro 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. 14º) Requerimento 
nº. 00327/2011.- Requer oficiar o SAAE, para que determine aos seus funcionários e equipes 
competentes realizar obra objetivando a restauração de uma mina d'água no bairro Assad 
Alcici. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Requerimento nº. 00335/2011.- Requer oficiar à 
CETESB solicitando que a mesma realize uma análise no loteamento Mário Cêga, uma vez 
que o local abrigou um antigo depósito de lixo e agora será utilizado para a construção de 
residências. Autoria. 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 18 de Outubro de 2011. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento nº. 00336/2011.- 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 encaminhe a 
esta Casa de Leis cópias do edital do lixo, assim como todas propostas apresentadas pelas 
empresas participantes, inclusive da vencedora. Autoria. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) 
Requerimento nº. 00337/2011.- Voto de Congratulação com os atletas itapirenses Rodrigo 
Haro e Willian Urso pela participação com vitórias no Circuito Amador de MMA (Mixed 
Martial Arts). Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00338/2011.- Congratulação 
com o atleta Waldir Azevedo pela vitória na prova Amarelinha Tintas em Itatiba - SP. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 19º) Requerimento nº. 00339/2011.- Requer oficiar a Direção da empresa de 
transporte coletivo urbano e semi-urbano Itajaí, objetivando que a mesma coloque 
identificação nos pontos de parada de ônibus de nossa cidade. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) 
Requerimento nº. 00340/2011.- Moção de Apoio ao Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação e Afins de Mogi Mirim e Região, assim como às outras entidades 
representantes de classe, pela luta encampada em prol a regulamentação das normas de 
trabalho nos frigoríficos. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 
00341/2011.- Voto de Congratulação com os colaboradores, organizadores e funcionários da 
Fazenda Mariópolis, em nome de seu proprietário, Sr. Dario de Abreu Pereira Junior, pela 
realização de Dia de Campo naquela propriedade. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 
nº. 00342/2011.- 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 encaminhe a esta Casa de Leis cópias das contas telefônicas do prefixo (19) 
3863-5552, dos seguintes anos: 2009, 2010, 2011, e qual endereço em que está instalado a 
referida linha telefônica. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento nº. 00343/2011.- Voto de 
Congratulação com os integrantes do Lions Club, assim como os colaboradores e 
participantes da Festa do Queijo e do Vinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento nº. 
00344/2011.- Voto de Congratulação com os profissionais da Medicina, pela comemoração na 
data de 18 de outubro do Dia do Médico. Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Requerimento nº. 
00345/2011.- 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 encaminhe a esta Casa de Leis informações a respeito da Cooperativa Habitacional 
São Judas Tadeu que administra assuntos concernentes àquele conjunto habitacional. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 26º) Indicação nº. 00556/2011.- Sugere colocação de uma lixeira no bairro Assad 
Alcici. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00557/2011.- Sugere colocação de 
placa denominativa na rua Anísio Becuzzi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 
00568/2011.- Sugere execução de obra de manutenção na praça José Roberto de Mello, na 
Vila Bazani. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Indicação nº. 00569/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de Istor Pedro Consorti. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação 
nº. 00570/2011.- Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na estrada 
rural que dá acesso à Fazenda Sertãozinho, de propriedade de Juca de Oliveira, bairro dos 
Gomes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário 
Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Indicação nº. 00571/2011.- Sugere execução de 
limpeza no Condomínio São Judas, assim como em um terreno e da canaleta de água que faz 
fundos com as casas da Rua Milico no bairro do Cubatão. 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 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
32º) Indicação nº. 00572/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito doar a título de comodato pelo prazo 
máximo permitido por lei um terreno no distrito industrial Hermelindo Ruette de Oliveira, 
para a Ascorsi, a fim de que a municipalidade construa uma sede para a associação. Autoria. 
Todos Os Senhores Vereadores. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 33º) Indicação nº. 00573/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar à Secretaria Municipal de Saúde que garanta o fornecimento de lanches aos 
servidores do período noturno nas campanhas de saúde promovidas pela pasta. Autoria. 
Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário Marques Filho 
manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE 
HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00574/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar a Secretaria Municipal de Saúde que estabeleça protocolo de organização para o 
atendimento das ambulâncias nos distritos rurais. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Indicação nº. 
00575/2011.- Sugere execução de campanha de conscientização sobre a coleta seletiva de 



agrotóxicos e resíduos utilizados pelos produtores rurais de Itapira. Autoria. Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai manifesta interesse em 
discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 
36º) Indicação nº. 00576/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente 
agilizar o Plano de Inspeção Veicular (PVI). Autoria. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 37º) Indicação nº. 00577/2011.- 
Indica ao Sr. Prefeito Municipal determinar ao departamento competente tomar as 
providências necessárias para avaliar a situação do córrego que corta o bairro Assad Alcici, 
que, segundo moradores tem contado com despejo de esgoto diretamente no leito d'água. 
Autoria. Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador Manoel de Alvário 
Marques Filho manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Indicação nº. 00578/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente realizar limpeza dos bueiros existentes nos 
bairros: Jardim Soares, Nosso Teto, Boa Esperança, Pé no Chão, Assad Alcici, Dela Rocha (I, 
II, III, IV), Flávio Zacchi e Humberto Carlos Passarela. Autoria. Mauro Antonio Moreno. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 
de Outubro 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: 39º) Ofício SNJ n. 
943/2011. Ref. Requerimento n. 275/2011.- Informação ao vereador Carlos Alberto Sartori, 
sobre a revitalização do Bosque Inês Tellini Cavenaghi, localizado no Residencial Brás 
Cavenaghi. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
008240; 008333; 011379; 008786; 007734/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$ 
151.123,20. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 41º) IESI Itapira:  Convite para a 
realização da cerimônia de abertura da VIII FIESI - Feira do IESI que acontecerá às 19:00 do 
dia 19 de Outubro próximo, no Ginásio e instalações do Conjunto Esportivo Santo Breda 
Sobrinho, no centro de lazer Hideraldo Luis Bellini em Itapira - SP. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 42º) Deputado Donisete Braga: Levantamento sobre a Situação do Crack 
e Outras Drogas nos Municípios Paulistas. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 18 de Outubro 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 Projeto de Lei nº 00105/2011.- Autoriza o 
Poder Executivo firmar convênio com a Associação Down de Itapira visando ao repasse de 
auxílio para o projeto que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 105/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00335/2011.- Requer oficiar à CETESB solicitando que a mesma realize 
uma análise no loteamento Mário Cêga, uma vez que o local abrigou um antigo depósito de 



lixo e agora será utilizado para a construção de residências. Autoria: Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 
00342/2011.- 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 encaminhe a esta Casa de Leis cópias das contas telefônicas do prefixo (19) 
3863-5552, dos seguintes anos: 2009, 2010, 2011, e qual endereço em que está instalado a 
referida linha telefônica. Autoria: Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO 
VEREADOR LUIS HERMÍNIO NICOLAI . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de 
Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão a 
Indicação nº 00547/2011.- Sugere alterar aumentar o tempo para parada de veículos no setor 
vermelho da Zona Azul. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
547/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 00570/2011.- 
Indicamos ao Sr. Prefeito Municipal, que determine melhorias na estrada rural que dá acesso à 
Fazenda Sertãozinho, de propriedade de Juca de Oliveira, bairro dos Gomes. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão a Indicação nº 
00571/2011.- Sugere execução de limpeza no Condomínio São Judas, assim como em um 
terreno e da canaleta de água que faz fundos com as casas da Rua Milico no bairro do 
Cubatão. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Todos sabem que o poder público não 
pode entrar em um condomínio. O poder público está proibido de fazer essa situação. Estou 
solicitando essa situação porque votarei e pedirei para que os nobres colegas também votem 
contra. Não podemos enganar as pessoas. É muito fácil dizer que foi solicitado ao prefeito, 
mas o mesmo não o fez. Refaça a matéria... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 
Alberto Sartori:  Anteriormente havia uma vedação na canaleta. Atualmente a situação está 
aberta... Continuando a oradora: Gostaria de solicitar para que você retirasse a matéria, 
Carlinhos, para refazê-la. Olha o que está escrito: “Indicamos ao senhor prefeito, auscultado o 
insigne plenário, para que determine a execução de limpeza no condomínio São Judas Tadeu, 
assim como em um terreno e a canaleta de água que faz fundo com as casas da Rua Milico.” 
O pedido é no sentido da realização de limpeza no condomínio, do terreno e na canaleta. 
Então, gostaria de solicitar a vossa excelência para que retire e refaça uma nova redação... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: Vou retirar e elaborar 
adequadamente a redação. Realmente a situação refere-se a viela que faz fundo com as 
residências da Rua Milico e com o condomínio. Muito obrigado.” A seguir, pela ordem, o 
vereador autor solicita a retirada da presente matéria para melhores estudos. DESPACHO: 
RETIRADA PELO AUTOR.  SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão a Indicação nº 
00572/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito doar a título de comodato pelo prazo máximo permitido 
por lei um terreno no distrito industrial Hermelindo Ruette de Oliveira, para a Ascorsi, a fim 
de que a municipalidade construa uma sede para a associação. Autoria: Todos Os Senhores 
Vereadores. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Senhor presidente, membros da Mesa, público presente, boa noite. Realizamos uma reunião 



na segunda-feira a pedido da presidência desta Casa. Antes da reunião relacionada aos 
projetos, conversamos com um grupo de pessoas integrantes do setor de Saúde, SAMA, 
dentre outros. Surgiu-se uma idéia e a nobre vereadora se encarregou em aperfeiçoá-la. Já 
existe um programa. A Prefeitura já ajuda o pessoal da ASCORSI. Existe uma parceria com a 
Sanepav, onde eles fornecem dois elementos juntamente com um caminhão disponíveis para 
dois dias distintos a fim da coleta dos resíduos recicláveis em nossa cidade. Eles terão um 
problema a partir do próximo ano, pois eles estão localizados na Rua da Penha. Ficou inviável 
pelo tamanho. Eles estão procurando um novo prédio. Existe a parceria da Prefeitura através 
do pagamento do aluguel. Surgiu-se a idéia para que o prefeito envie a esta Casa, já que todos 
os vereadores estão de acordo, uma localidade distante da cidade. Como no Barão existem 
lotes de posse da Prefeitura, lembrando que é uma área industrial, acredito que a ASCORSI se 
tornará uma grande empresa vinculada a reciclagem de lixo. Então, a solicitação seria no 
sentido de que o prefeito envie um projeto a esta Casa a fim de doar a área. Seria o primeiro 
passo. No decorrer do ano construiríamos um prédio. O terreno deve ser cedido o máximo de 
tempo possível, pois a ASCORSI possui muitos equipamentos. Cerca de 21 famílias estão 
sendo atendidas, totalizando cerca de 50 catadores de materiais recicláveis. Essa situação deve 
ser aperfeiçoada através de novos caminhões. Atualmente, por incrível que pareça, somente 
são coletados dois setores de nossa cidade. Cabe ressaltar que Itapira possui 6 setores. Então, 
seria o início de um trabalho. Muitas pessoas estão se empenhando para que essa situação 
continue caminhando. Acredito que essa situação seria um grande passo para sairmos à frente 
de muitos municípios de nossa região. Atualmente a questão da coleta e seleção do lixo é 
muito importante para todos. Não tínhamos noção em relação ao avanço desse grupo de 
pessoas que realizam esse tipo de trabalho. Desse modo, gostaria de solicitar o apoio da 
comunidade para que possamos levar à frente esse projeto. Caso o terreno seja 
disponibilizado, através da Prefeitura, acredito que essa situação será muito importante para o 
setor de economia de nossa cidade. Será um passo muito importante. Será um projeto que 
resultará em inúmeros benefícios para a nossa cidade. Somente vim a esta tribuna para 
esclarecer essa situação a população de nossa cidade. Existe uma solicitação no valor de R$ 
217.000,00 no orçamento passado. Esse valor já está contemplado no orçamento desse ano. 
Através da documentação que foi disponibilizada o valor saltou para R$ 277.000,00 de um 
montante de R$ 400.000,00. Solicitaram o nosso apoio a fim de elaborarmos uma emenda no 
plano diretor do próximo ano. É um dinheiro que será muito bem investido. Acredito que 
todos os vereadores entenderam e apoiaram, de imediato, essa situação. Será um grande 
trabalho desenvolvido em nossa cidade com parceria entre a Prefeitura, empresários e todos 
os setores públicos de nossa cidade. Muito obrigado e boa noite.” Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação 
nº. 572/2011. Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão a Indicação nº 00573/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar à Secretaria Municipal de Saúde que garanta o fornecimento 
de lanches aos servidores do período noturno nas campanhas de saúde promovidas pela pasta. 
Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 573/2011. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  
“Algumas campanhas realizadas se estendem até às 21:00 horas. Durante o dia existe a 
possibilidade de rodízio, mas a partir das 17:00 às 21:00 horas há a presença de somente 
alguns funcionários. Acredito que existe a necessidade de fornecimento de lanches à esses 
funcionários. São poucas as campanhas, mas acredito que seria difícil de atingirmos esse 



objetivo... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: Solicitei vistas da matéria somente para 
que você pudesse explicar essa situação adequadamente, nobre vereador. Cabe ressaltar que 
desconheço da situação de campanhas realizadas no período noturno. Em quais locais são 
realizadas essas campanhas? Desse modo, as pessoas que estão ouvindo através da Rádio 
tomarão ciência da situação... Continuando o orador: Algumas campanhas são realizadas 
nas Unidades Básicas de Saúde. Cabe ressaltar que algumas campanhas relacionadas a 
vacinação foram estendidas além das 17:00 horas... A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: 
As Unidades Básicas de Saúde estão ficando abertas para a realização das referidas 
campanhas?... Continuando o orador: Sim. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão a Indicação nº 
00575/2011.- Sugere execução de campanha de conscientização sobre a coleta seletiva de 
agrotóxicos e resíduos utilizados pelos produtores rurais de Itapira. Autoria: Mauro Antonio 
Moreno. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite a todos mais uma vez. Essa indicação é muito boa, mas como agricultor e pecuarista, 
gostaria de dizer que infelizmente a coleta desses frascos de veneno é um grande problema. 
Existe uma lei federal que norteia da seguinte forma: A cada litro de qualquer veneno que o 
produtor compra, automaticamente o nome fica cadastrado na empresa responsável pelo 
fornecimento do produto. Em Paulínia e outra cidade que me não me lembro, são os únicos 
dois postos de coleta de nossa região. Existe outra região. Essa situação não pode ser feita 
pela Prefeitura. Quando o agricultor compra, automaticamente seu nome fica cadastrado na 
empresa fornecedora do produto. Em determinado dia o agricultor deverá levar o frasco até o 
posto de coleta para que a baixa do nome seja efetuada. Existe um determinado limite de 
compra de veneno para cada produtor. Se a pessoa não devolver ou jogar o frasco no Meio 
Ambiente, automaticamente chegará um dia em que a mesma não conseguirá comprar 
nenhum tipo de veneno. Eles estão cercando de todas as formas. Por que a Prefeitura não pode 
pegar? Porque esse tipo de material é muito perigoso, lembrando que não pode ser coletado 
por qualquer pessoa. Somente vim a esta tribuna para explicar que a Prefeitura não pode 
realizar esse tipo de serviço. A administração pode colaborar através do desenvolvimento de 
trabalhos de conscientização. Possuo vários tambores guardados em meu sítio. Chegará um 
dia em que levarei os frascos até o posto de coleta. Muitas pessoas não tem consciência dessa 
situação. Muitos frascos são jogados no Meio Ambiente. Por incrível que pareça já constatei 
algumas pessoas colocando água nesses frascos para beber. Eles somente lavam o frasco e 
colocam água para beber. Não sabem o que estão fazendo para a própria Saúde. Realmente 
existe a falta de conscientização. As pessoas devem possuir consciência de que frascos desse 
tipo são muito perigosos. A questão de conscientização seria plausível. Estou somente 
explicando essa situação. Votarei favorável, mas gostaria de deixar bem claro que essa 
situação não depende da Prefeitura. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 
575/2011. Aprovada por unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO 
ANTONIO MORENO:  “Acredito que essas informações seriam bem vindas. Seria muito 
bom que a Prefeitura reforçasse essas informações junto aos produtores rurais de nosso 
município através dos meios de comunicação. Tem sido muito freqüente a questão de 
intoxicação causada pelo uso de agrotóxicos. A conscientização é muito importante. Não vejo 
nenhum trabalho relacionado a essa questão. Muito obrigado.” A seguir, justifica o voto o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “É excelente a idéia do nobre vereador. 
No papel essa situação é boa. O grande problema que enfrentamos na zona rural atualmente 
seria no sentido de que os agrotóxicos estão caindo nos rios e mananciais através da 



pulverização. Muitas pessoas não sabem como utilizar os agrotóxicos.” DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Em única discussão a Indicação 
nº 00577/2011.- Indica ao Sr. Prefeito Municipal determinar ao departamento competente 
tomar as providências necessárias para avaliar a situação do córrego que corta o bairro Assad 
Alcici, que, segundo moradores tem contado com despejo de esgoto diretamente no leito 
d'água. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 577/2011. Aprovada por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  
“Elaborei algumas indicações relacionadas a limpeza do córrego situado nas imediações do 
bairro Nosso Teto. Nesses últimos dias tenho recebido algumas reclamações de alguns 
moradores da localidade em relação a pequena empresa que está despejando produtos 
químicos dentro do riacho. Então, acredito que seria muito importante o órgão competente 
fiscalizar adequadamente aquele trecho. Muito obrigado.” DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de Outubro 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. 
 
 
 
 
 
 
 


