
ATA DA 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 25 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. A seguir, o Sr. Presidente suspende o 
Pequeno Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os 
vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. Murillo Arruda. Nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspende os trabalhos até às 20:30. 
(SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de quórum, o Sr. Presidente passa ao 
EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vereador ANTONIO ORCINI , 
para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e 
votação a Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada no dia 18 de Outubro de 2011. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 2º) Em discussão e 
votação a Ata da 6ª Sessão Solene, realizada no dia 20 de Outubro de 2011. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 00346/2011.- Requer licença para tratamento de saúde, na data de 
20 de setembro de 2011. Autoria: Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) REQUERIMENTO Nº. 
00348/2011.- Requer licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração. Autoria: 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que proceda a 
leitura das matérias constante do Expediente. 5º) Projeto de Lei nº. 00108/2011.- Em que o 
Sr. Mauro Antonio Moreno submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Veda a nomeação de parentes para cargos em comissão e funções de confiança, no âmbito de 
qualquer dos Poderes do Município, nos casos em que especifica, e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 
00109/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2012. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 
de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais 
Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 7º) PARECER nº. 152/2011.- Ao Projeto de 
Lei nº 107/2011. 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 107/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Itapira, visando ao repasse de auxílio para a execução pela instituição 
assistencial de serviços médicos-assistenciais a serem prestados aos assistidos, 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 dos serviços que serão desenvolvidos pela entidade. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai 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 25 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. 8º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00306/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José 
Carlos Vieira. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00307/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Thereza Aparecida Moino. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
Décio da Rocha Carvalho DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00308/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Voto de pesar pelo falecimento do ex-vereador desta Casa de Leis Sr. Murillo 
Arruda.. Autoria. Todos Os Senhores Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 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. 11º) Requerimento nº. 00347/2011.- Voto 
de Congratulação com o itapirense Helder Lanzoni pela sua vitória no concurso do novo sabor 
da batata Ruffles. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Indicação nº. 00579/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
para que determine à Secretaria Municipal de Educação que estude a possibilidade de 
emprestar seus veículos para o uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer durante os 
finais de semana. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Indicação nº. 00580/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
para que determine ao departamento competente que em 2012 um dos campeonatos de futebol 
de nossa cidade leve o nome da Fábio Gaspardi. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 
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: 14º) Coral Cidade 
de Itapira:  Convite para a realização do XX Encontro de Corais, a ser realizado no dia 29 de 
outubro de 2011, às 20:00 horas, na Igreja Matriz de Santo Antônio. DESPACHO: CIENTE . 
SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques 
Filho – Presidente. 15º) Santa Casa de Mogi Mirim: Convite para a inauguração de seu 
Centro Médico - Unidade Itapira, a realizar-se no dia 25 de outubro de 2011, às 19:00 horas, à 
Rua 24 de outubro, 685, Santa Cruz, Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 02 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) 
Centro Paula Souza: Convite para a realização da 3ª Feira Tecnológica a realizar-se nos dias 



26 e 27 de outubro, a partir das 19:00, à Avenida Paulo Lacerda Quartin Barbosa, 630, Parque 
Santa Barbara. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Ministério da Saúde Nº 
Ref. 005972; 001305; 003287; 004758; 007897/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$ 32.878,99. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Ministério da 
Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº 
CM231412/2011: Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 14.600,45. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 19º) Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Convite 
para a realização da Audiência Pública nº 049/2011, com o objetivo de rediscutir a Resolução 
Normativa 414/2010, que estabelece as Condições Gerais do Fornecimento de Energia 
Elétrica (Direitos e Deveres do Consumidor). A referida audiência pública estará aberta até o 
dia 09 de dezembro de 2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 02 
de Fevereiro 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 Resolução nº 006/2011.- Dispõe sobre suplementação 
e redução de dotações Orçamentárias da Câmara. Autoria: Mesa da Câmara. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Resolução nº 06/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de 
Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o 
Projeto de Lei nº 00107/2011.- Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 107/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, boa noite. Acompanhei a elaboração desse requerimento na 
semana passada. Gostaria de dizer ao vereador Décio da Rocha que esse assunto é muito 
sério. Estamos acompanhando os noticiários onde relata a mesma situação dos loteamentos do 
município de São Paulo. Acredito que possuímos um problema ainda mais sério, ou seja, as 
imediações do sítio do Camargo. A localidade serviu como depósito de lixo por muitos anos. 
Passei em frente e constatei que muitas casas estão sendo construídas na localidade. 
Precisamos complementar nesse requerimento as imediações do sitio do Camargo. Acredito 
que a preocupação deve envolver todos os pontos de nossa cidade. Por esse motivo que vim a 
esta tribuna. Gostaria de pedir a vossa excelência para que seja complementada essa situação. 
Devemos chamar a atenção de todos sobre esse assunto... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Décio da Rocha Carvalho: Entrarei com um requerimento para que essa matéria seja retirada 
para a elaboração de outro requerimento. Desse modo, a localidade do condomínio Camargo 
também será acrescentada na matéria... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 



Marques Filho: Solicitei vistas da matéria na semana passada. Tenho um pouco de receio 
pelo fato desta Casa estar elaborando um requerimento direcionado a CETESB e, em primeiro 
plano, de uma propriedade particular, onde na realidade já existe o loteamento e algumas 
casas construídas. A preocupação em relação as casas é que possa dar a impressão de que os 
vereadores estão influindo no mercado imobiliário, onde passará a ser um problema. 
Corremos o risco, com um requerimento desse porte, de colocarmos os proprietários em uma 
situação difícil em relação aos imóveis. Particularmente, acredito que essa conversa deveria 
ser realizada diretamente com os proprietários responsáveis pelo loteamento. Com a 
aprovação do requerimento, acredito que ficará uma preocupação da conotação que resultará 
nas ruas. Se as pessoas não entenderem o requerimento, acredito que passará a impressão de 
que estamos dizendo que seria a mesma situação do município de São Paulo. Acredito que o 
momento é um pouco complicado. Então, quando solicitei vistas da matéria seria no sentido 
para que ocorresse essa conversa. Antes de solicitarmos para que a CETESB faça alguma 
coisa na localidade, acredito que poderíamos elaborar uma solicitação aos proprietários do 
condomínio no sentido de que nos informe o que foi feito antes de iniciar a aprovação e 
construção. Seria um posicionamento dessa presidência como vereador e não como presidente 
desta Casa. Seria uma sugestão. A CETESB, a partir do momento em que a mesma é 
acionada, automaticamente poderá fazer alguma situação, sendo que poderá resultar em uma 
série de situações um pouco complicadas, lembrando que a localidade já é de propriedade 
particular... Continuando o orador: Por esse motivo vim a esta tribuna. Conheço a 
localidade desde quando era criança. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  “Senhor presidente, nobres vereadores, 
imprensa, boa noite. Agradeço a intervenção do vereador Toninho Orcini. Lembro-me que 
quando era criança a localidade era depósito de lixo. Devemos nos preocupar, pois recebemos 
vários comunicados. Depois que uma casa sair voando, acredito que vão dizer que não 
fizemos nada. É muito importante as pessoas saberem que estão livres de problemas. Existe 
uma preocupação. 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 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) 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. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Estava levantando uma 
questão, senhor presidente. Não tenho certeza se esse requerimento está mal redigido. Não sei 
se é de competência desta Casa essa situação. Está sendo solicitado o número de um telefone. 
Particularmente não sei de quem seria esse número. Acredito que as contas de telefone devem 
ficar sob sigilo. Não sei se esse requerimento está adequado. Não sei se o jurídico desta Casa 
deve elaborar um parecer mais adequado. Pelo o que sei, acredito que as informações 
relacionadas as contas de telefone possuem um processo diferente para ser solicitado. Fica 
aqui meu questionamento, pois realmente não sei o que dizer.” A seguir, o Sr. Presidente diz 
o seguinte: “Vossa excelência pode solicitar adiamento para que eu possa colocar em votação. 
O senhor não trouxe nenhum parecer? O senhor consultou o jurídico?... Luis Hermínio 
Nicolai: Perguntei. Fica a dúvida, pois realmente não sei. Sugiro um adiamento de sete dias 
para que possamos analisar essa situação... Carlinhos Sartori:  É de propriedade da Prefeitura 
essa linha telefônica. Como vereador, acredito que possuo o direito de saber. O vereador está 



presente nesta Casa para fiscalizar aquilo que é necessário. Acredito que não existe nenhum 
tipo de sigilo em relação a realização de ligações... Luis Hermínio Nicolai:  Não tenho 
certeza se a linha é da Prefeitura. Realmente não sei se esta Casa pode acatar essa solicitação 
dessa forma. Fica uma incógnita de minha parte. Peço sete dias de adiamento para que 
possamos analisar essa situação. Caso o adiamento seja negado, automaticamente votarei 
contra essa solicitação, pois não possuo certeza de que assunto se trata. Muito obrigado.” A 
seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova, menos 3 votos 
dos Vereadores senhores Carlos Alberto Sartori, Rodnei Semolini e Décio da Rocha 
Carvalho, para que a presente matéria seja adiada por 7 dias para melhores estudos. 
DESPACHO: ADIADA POR 7 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação 
nº 00502/2011.- Sugere revitalização total da área da FEPASA para construção de um 
calçadão e implantação de espaços culturais. Autoria: Mauro Antonio Moreno. A seguir, pela 
ordem, o vereador Mauro Antonio Moreno requer e a Casa aprova por unanimidade para que 
a presente matéria seja adiada por 30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA 
POR 30 DIAS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 de Outubro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 570/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 25 
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. 


