
ATA DA 38ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de novembro de 2011. Presidente: 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI. 2º Secretário: ANTONIO ORCINI . À Hora Regimental, verificando-se pelo 
"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 
ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILV A BORGES, 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, L UIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 
ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA C ALIDONE DOS 
SANTOS. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 
presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeiro orador 
inscrito, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI : “Boa noite senhor 
presidente, companheiros vereadores, funcionários, imprensa. Gostaria de iniciar a minha fala 
dizendo que precisarei do apoio de todos os companheiros vereadores. Aqueles que tiverem o 
interesse de acompanhar uma moção de apoio de minha autoria direcionada as duas 
professoras da creche pelo fato ocorrido há alguns meses... Gostaria, mais uma vez, de 
cumprimentar o vereador Toninho Orcini, pois ele está há muito tempo nesta Casa. Ele foi a 
primeira pessoa, no primeiro dia, que disse em público para se ter muito cuidado com o que 
seria feito. Desse modo, a vereadora Sônia disse, juntamente com a minha pessoa, de que 
precisaríamos acompanhar toda situação. Já existia em minha pessoa certa desconfiança pelo 
fato ocorrido. A injustiça feita a essas duas professoras é uma situação que não pode ser 
revertida. Gostaria de saber como ficará a situação. Estive conversando com o prefeito. Após 
o ocorrido o prefeito foi chamado. Primeiro ele solicitou à sua assessoria para que ligasse na 
residência dos pais da criança a fim de saber se ele poderia se deslocar até a localidade para 
saber sobre a real situação. De imediato ele obteve uma resposta de que poderia se deslocar 
até a residência. Ele foi muito bem recebido pela família da criança. Desse modo, a situação 
começou a se desenrolar. Os pais disseram que alguma coisa não estava correta e que haviam 
recebido a visita de três pessoas da imprensa. As pessoas disseram que eles deveriam levar 
aquela situação à frente. Acredito que toda essa situação será apurada, sem sombra de 
dúvidas. Então, elaborei essa moção de apoio. Espero que todos os vereadores assinem, pois 
nas reuniões a vereadora fez questão que tudo fosse esclarecido. Pode-se dizer que essa 
situação foi esclarecida. A criança não foi queimada com a água do chuveiro. O laudo médico 
alega que não existe a possibilidade de a criança ter sido queimada. O que aconteceu é um 
verdadeiro mistério, pois essa criança chegou à creche e lá ficou até a troca de turno das 
professoras. Somente depois que as professoras saíram... Olhem o que um ser humano é capaz 
de fazer. Não sabemos quem foi. Somente na troca de turno que essa criança foi para o lugar 
dela ainda dormindo, ou seja, da mesma forma que chegou. O que aconteceu? No período da 
tarde as outras professoras constataram que a criança estava queimada. Desse modo, 
iniciou-se essa polêmica. Então, na moção de minha autoria disse que, além de tudo, 
necessitaríamos do apoio do Ministério Público, da polícia que está investigando o caso e de 
todos a fim de que essas mulheres recebam o apoio necessário. Quem viu a reportagem nos 
jornais pode constatar que elas estão com medo de sair nas ruas. Estão com medo de serem 
agredidas e maltratadas. O vereador já disse aqui, ou seja, a seqüela é grande e devemos tomar 
muito cuidado. Imediatamente após o fato determinadas pessoas de Itapira solicitaram a 
presença da EPTV Campinas em nossa cidade. Não sei quem solicitou essa situação. Quando 
fui presidente desta Casa tentei duas vezes trazer o “Brincando no Parque” e o Poupa Tempo 
à nossa cidade. O Sr. João Pasani me ligava e dizia o seguinte: 'Mino, não consigo. Existe 
uma força maior. Lá na EPTV existe uma coisa maior.' Tudo será apurado e o povo de Itapira 
saberá o que realmente aconteceu. Então, não quero, nobre vereador Toninho, queimar a 



minha língua, mas acredito que vamos saber. Acredito que somente existe uma pessoa, que 
não está presente em Itapira, para conseguir a presença da EPTV em nossa cidade em apenas 
cinco minutos. Essa pessoa é um político. Não vou dizer o nome dela, pois alegarão que seria 
perseguição de minha parte. Para isso acontecer a pessoa deve possuir poder de maldade. Isso 
está muito próximo de ser apurado. Recebemos informações da equipe em relação as pessoas 
que estiveram na casa das duas moças. A polícia está solicitando todos os depoimentos 
necessários, além de juntar as provas. Vamos ver se ninguém encobrirá essa situação. Estive, 
juntamente com a nobre vereadora, nas reuniões, pois queríamos saber a verdade. Se fosse ao 
contrário, acredito que destruiriam o prefeito, as duas professoras e a Secretária de Educação. 
Se depender de minha pessoa, acredito que falarei, até as últimas sessões do ano de 2012, em 
nome dessas mulheres e dos vereadores dessa Casa. A justiça deverá ser feita. Foi feita uma 
maldade sem tamanho, onde induziram o pai e a mãe a levarem essa criança na creche com 
uma situação que já havia ocorrido há 36 horas. Saberemos o que falaram a esses pais e se 
aconteceu alguma coisa. Onde essa criança foi queimada? Qual o risco que essa criança está 
correndo? Se aconteceu uma vez, quem afirmará que não poderá acontecer a segunda? Essa 
situação deverá ser muito bem apurada. Espero contar com o apoio de todos. Fica a critério de 
cada vereador. Acredito que nenhum vereador votará contra ou deixará de assinar essa moção 
de apoio. Acredito que é a única e a mínima situação que os vereadores dessa Casa devem 
fazer. O desfecho dessa história será uma surpresa. Espero que as investigações não parem. 
Vamos a fundo nessa situação. Vamos solicitar ao Ministério Público, pois essa criança corre 
risco de vida. Se tiveram a capacidade, como disse anteriormente, de fazer essa situação, 
imaginem o que pode acontecer. Os pais lamentaram quando o prefeito esteve conversando 
com os mesmos. Disseram o seguinte: 'Prefeito, não sabemos. Vieram muitas pessoas aqui.' 
Eles ficaram sem saber o que fazer. Então, não sabemos aonde o ser humano vai chegar com 
uma situação dessa. Espero que a situação não seja muito mais grave do que está aparentando 
ser. No fundo essa situação está cheirando uma conotação política monstruosa vinda de um 
monstro responsável em induzir pessoas a fazerem os pais a vir prejudicar a atual 
administração sem pensar nas seqüelas que essa criança poderia ter. Essa situação será 
apurada. Essa situação virá a público. Tenho certeza que haverá mais uma surpresa. Vamos 
aguardar e o que pode ser feito. Deixo mais uma vez o meu pedido a todos. Gostaria, Betusca, 
de fazer um pedido à você. Essas duas professoras deveriam possuir cinco minutos de direito 
na Rádio para que as mesmas pudessem deixar seus argumentos. A Rádio não fez nada para 
prejudicá-las, mas acredito que a mesma pode ajudá-las. Muito obrigado.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhor presidente, nobres 
vereadores, público presente, imprensa, boa noite. O primeiro assunto que gostaria de falar faz 
referência à prestação de contas da Saúde realizada nessa semana. Eu e o nobre vereador 
Mauro fazemos parte da comissão. O Secretário da Saúde esteve presente nesta Casa para 
falar sobre os feitos realizados pela secretaria, dos quais elaborei algumas reivindicações 
quanto a questão de ampliação de alguns Postos de Saúde. O secretário disse que há projetos 
nesse sentido, até mesmo no PPA situado no Figueiredo, pois existe uma grande demanda 
naquela região. Existe uma equipe analisando o solo da localidade para que o atendimento 
possa ser ampliado e mais adequado. Com a vinda desse novo Posto de Saúde, acredito que 
automaticamente haverá a ampliação da equipe médica. Com certeza prestará um serviço de 
qualidade a população. Atualmente a população está reclamando da ausência de médicos e 
medicamentos. Estivemos questionando o Secretário da Saúde, onde, por sua vez, esteve 
atento as reivindicações e reclamações. Acredito que essa situação é muito importante. Cabe 
ressaltar que o secretário trouxe algumas respostas que gostaríamos de obter quanto a situação 
do PPA situado nos bairros de Pé no Chão e Barão Ataliba Nogueira. Questionamos e 



elaboramos algumas reivindicações. O secretário nos falou sobre as providências que serão 
tomadas quanto a questão de melhorias e ampliação dos Postos de Saúde. Outro assunto que 
gostaria de falar faz referência a questão dos pontos de ônibus. Várias pessoas nos procuram a 
fim de reclamar quanto a instalação de pontos de ônibus. Foi instalado alguns pontos, mas 
atualmente não está ocorrendo a instalação de novos pontos. No bairro da Vila Izaura, mais 
precisamente nas proximidades da Praça Simão Faraco Galego, também não existe ponto de 
ônibus, lembrando que o trajeto também foi alterado. O itinerário da região foi alterado, sendo 
que os pontos não foram alterados. Então, eles se encontram do lado contrário. Reivindiquei a 
mudança do ponto para outro local adequado. Caberia a empresa instalar cinco novos pontos a 
cada ano. Até o presente momento, andando pelas ruas de nossa cidade, poucos novos pontos 
foram instalados no decorrer de sete anos. Então, novamente estou reivindicando essa 
situação. Os cidadãos que utilizam o transporte público devem possuir local adequado para se 
abrigarem das chuvas e do sol. Como essa situação está em contrato, nada mais justo que a 
mesma cumpra sua parte, ou seja, que instale novos pontos de ônibus. Vários locais de nossa 
cidade possuem pontos de ônibus, mas cabe ressaltar que alguns bairros distantes do centro de 
nossa cidade não possuem. Então, acredito que devemos reivindicar essa situação. Outra 
questão faz referência a uma viela situada entre o condomínio São Judas e a Rua Milico. Essa 
viela é de propriedade da Prefeitura cuja manutenção também é necessária que seja realizada 
por parte da administração. Os moradores da Rua Milico estão tendo problemas em relação a 
infiltrações. Essa situação está ocorrendo pelo fato de que a viela não vem sendo limpa 
regularmente. Essa situação é de obrigação da Prefeitura. Elaborei a indicação na sessão 
passada. Hoje reformulei a indicação para que o direito das pessoas seja atendido. Os 
moradores convivem com o lixo situado próximo às margens do Ribeirão da Penha. Vale 
ressaltar que a água é captada no mesmo rio. É um descaso muito grande por parte da 
Prefeitura. Com as freqüentes chuvas o lixo acaba caindo no rio. O lixo deve ser retirado da 
localidade. Caso seja necessário, a construção de uma cerca seria plausível. O povo também 
deve colaborar em não jogar o lixo naquela imediação. Desse modo, o Meio Ambiente não 
sofrerá as conseqüências. Outro assunto é com referência a questão do semáforo. Nas 
confluências entre a Avenida Pauletti, Rua José Maurício e Rua Visconde de Ouro Preto está 
ocorrendo vários acidentes. Ocorreram vários acidentes seguidos naquela localidade. A 
instalação de um semáforo na localidade se faz necessário, pois preservará os cidadãos que 
circulam naquelas imediações. É notório que o fluxo de veículos na localidade é intenso. 
Deixo o meu pedido em relação a essa indicação de minha autoria, onde sugere ao senhor 
prefeito a instalação de um semáforo na confluência dessas ruas. Não devemos esperar a 
situação piorar. Devemos trabalhar com a prevenção e não com a estatística. Devemos 
prevenir situações como essa e não aguardar a morte de nossos cidadãos... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini:  Concordo plenamente com vossa excelência. É 
um caso muito crítico em relação a essa localidade. Com certeza essa solicitação receberá a 
atenção necessária por parte de nosso Departamento de Trânsito. Vou criar um movimento em 
nossa cidade a fim de chegar até as nossas autoridades, inclusive o Poder Executivo. Acredito 
que chegou a hora de Itapira possuir uma Secretaria de Trânsito e não um Departamento de 
Trânsito. Acredito que o número dos veículos, senhor presidente, está crescendo 
assustadoramente a cada dia. Nosso Departamento de Trânsito necessita de uma estrutura 
maior e mais recursos. Com a criação da secretaria, acredito que conseguiremos disponibilizar 
mais poder de ação para os membros da paz. Sou um dos vereadores que defenderá essa 
bandeira. Desse modo, conseguiremos disponibilizar uma resposta à altura do que a sociedade 
clama. Então, vossa excelência está de parabéns. Essa solicitação também chegou à minha 
pessoa através de correio eletrônico. Devemos criar esse movimento. A Prefeitura deve 



possuir uma Secretaria de Trânsito. Trabalharei nessa situação... Continuando o orador: 
Desse modo, com a disponibilização de recursos, acredito que o departamento viabilizará 
adequadamente a qualidade do trânsito em nossa cidade, evitando, desse modo, certos 
acidentes que vem ocorrendo. Outro assunto que gostaria de falar faz referência a questão da 
Zona Azul. Muitas pessoas estão reclamando, como o Zé Branco disse, quanto a parte da 
administração da Zona Azul. Está muito difícil de os usuários encontrarem uma vaga. O 
presidente disse que existe um ofício advindo da Associação Comercial em relação a esse 
assunto. Como aprovamos a situação da Zona Azul, cabe a nós vereadores fiscalizarmos. 
Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público que nos honra com sua 
presença, no qual gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do pastor referendo da igreja 
Presbiteriana Central de Itapira, Sr. Luis Fernando dos Santos, boa noite. Venho 
exclusivamente a esta tribuna para tratar do assunto que tem tomado conta dos jornais de 
nossa cidade. Acredito que não devem possuir mais assuntos. Desse modo, para poderem 
vender jornal acabam usando o nosso nome para dizerem algumas situações. Fico feliz, 
inclusive pela presença do ex-vereador Sr. Alberto Mendes, pois o mesmo disponibilizou 
entrevista ao jornal. Gostaria, de pronto, de agradecer o jornal Cidade, pois o mesmo me 
ofereceu o espaço para poder falar sobre o assunto. Disse que aguardaria mais uma semana. O 
assunto é referente a dupla filiação do Alberto Mendes. Já disputei eleição com essa pessoa. 
Ocorre que o jornal Tribuna começou a dizer no dia 27 que caiu como uma bomba na cidade. 
Não caiu bomba nenhuma a não ser que o jornal tenha jogado. Ele não tem mais o que 
escrever no panorama político, sendo que acaba sempre usando meu nome. Quase todas as 
semanas meu nome se encontra no panorama político dele. Acredito que seja pelo fato de 
tentar conseguir vender um pouco mais de jornal. Ele alegou no dia 27 que havia agido de má 
fé com o senhor Alberto Mendes. A pergunta formulada na época é a seguinte: 'Perguntar não 
ofende: Se Mané Marques agiu de má fé com o Alberto Mendes, não poderá agir de má fé 
com o povo itapirense?' Não, Beto Trevelin, pois o único que age de má fé com o povo 
itapirense é vossa excelência, pois você possui um meio de comunicação nas mãos e acaba 
usando de maneira inadequada para denegrir as pessoas. Então, o Sr. Beto Trevelin usa o 
jornal para denegrir e falar mal das pessoas. Achei que tinha acabado, pois tinham me 
perguntado sobre essa situação. Novamente no dia 30 foi publicado na primeira página o 
seguinte: 'Mendes culpa Marques por dupla filiação'. Então, é lamentável. Foi a palavra que 
usei quando falei ao portal. Até pela amizade que possuímos, independente das diferenças 
políticas, acredito que jamais agiria de má fé com qualquer colega na política. Da mesma 
forma o Portal A Cidade me chamou para disponibilizar uma entrevista. Disse a eles, como 
disse a todos os jornais, inclusive ao pessoal do jornal Tribuna, que tínhamos feito todos os 
trâmites legais. Apresentamos a filiação em disquete. Para a surpresa de muitos, mesmo não 
sendo necessário, apresentamos as desfiliações e filiações em papel. É uma situação que a 
grande maioria não faz. Sempre fiz pelo fato de que trabalho dessa forma. Por falta do que 
escrever no panorama político... Veio à tona no panorama: 'Impasse: Descoberta do caso 
revoltou integrantes do PDT'. Conversei com vários, mas acredito que somente ficou 
revoltado o Sr. Beto Trevelin ou talvez o Sr. Alberto Mendes que me culpou. Depois foi 
publicado o seguinte: 'Certamente temeroso quanto ao racha do grupo situacionista...' Nunca 
tive medo de racha nenhum, até mesmo porque tenho conversado constantemente com a 
Cristina, a Marli e com outros partidos. Defendo a idéia de união independente, pois até aqui 
somente sou pré-candidato do PV. Podem confirmar ou não. Acredito que essa situação fica a 
critério de cada um. O Beto Trevelin não satisfeito publicou no jornal: 'Desculpa de aleijado é 
muleta de Mané ao sistema de justiça eleitoral.' São mais de 100 filiações que estão ocorrendo 



no cartório eleitoral. Estamos acompanhando. Li toda a matéria feita pelo Sr. Alberto Mendes. 
É muito boa a questão da presença do Sr. Alberto Mendes, pois ele não possuiu a mesma 
hombridade de me procurar para saber. 'A notícia apanhou todos de surpresa. Marques teria 
comentado com pessoas próximas que a pré-candidatura do ex-secretário não vingaria e que 
várias pessoas ouviram Marques dizer. Vou aonde tiver que ir...' Acredito que deve ir mesmo, 
pois deve defender a candidatura até o fim. 'Estamos esperando a resposta aqui. Caso não dê 
certo, entrarei na justiça. Ele acredita que a manobra prejudica o caminho rumo a campanha 
dele. Se ele e Mendes ainda apreciam como o filiado deve ser pelo fato de que houve alguma 
falha no TRE...' Eu disse: 'O PV cumpriu com todos os trâmites. Colocamos em andamento 
tanto via cartório, quanto na internet...' 'Marques afirmou que efetuou todos os trâmites e em 
relação a desfiliação de Mendes...' Aliás o jornal Tribuna ajuda bem contra o ex-vereador 
Alberto, pois ele coloca na página o documento que eu assinei. Consta a minha assinatura no 
documento. Consta que desfiliei o Sr. Alberto, peguei a assinatura e demos encaminhamento. 
Para minha surpresa constatei que está para ser reconhecida firma da minha assinatura ou do 
Sr. Alberto Mendes. A minha não precisa ser reconhecida, pois a mesma é notória. Gostaria 
de dizer, Sr. Alberto, que sempre ando com documentos. Gostaria de deixar cópia para a 
imprensa. Possuo o protocolo da lista de filiação. Não costumo brincar com política e também 
não jogo pelas costas. Possuo uma cópia da folha 1746. Ela é emitida no dia 11/10, onde 
consta o nome do Sr. Emídio Alberto Mendes desfiliado. Gostaria, Sr. Toninho Orcini, que o 
senhor passasse esse documento aos colegas até que chegue nas mãos do Sr. Alberto. O 
documento pode ser que ajude. Talvez, Sr. Alberto, o que poderá comprometê-lo será o 
documento que o senhor levou ao Beto Trevelin, onde o mesmo publicou alegando que seria a 
minha assinatura. Aquele documento não deveria estar no jornal e sim no cartório eleitoral 
protocolado por vossa excelência. A lei é clara e somente não entende a lei quem não lê. A lei 
eleitoral diz que a pessoa que deve fazer a desfiliação no cartório eleitoral, após pegar a 
assinatura do presidente, é o próprio interessado. Se assim não o fosse, qualquer presidente de 
partido poderia desfiliar qualquer colega a fim de prejudicá-lo. Então, a lei veta essa situação. 
O presidente é obrigado a entregar a relação em disquete ou papel. Quem tem entregar o 
pedido de desfiliação é o próprio interessado. Gostaria de perguntar ao vereador Toninho 
Orcini se entregou e se deu dupla filiação. O vereador entregou o pedido. Gostaria de 
perguntar se ocorreu dupla filiação. Estou mostrando o documento, onde constata-se a 
situação desfiliado. Desafio o Beto Trevelin e gostaria que o Sr. Alberto levasse à ele a cópia 
do protocolo que o senhor usou para desfiliar no cartório eleitoral. O senhor deve possuir uma 
cópia, pois o senhor protocolou a via que assinei ao senhor. Tenho cópia e estou distribuindo. 
Inclusive, consta o nome do senhor como desfiliado. É isso que quis dizer quando disse que 
haveria um erro no cartório eleitoral. Se o senhor desfiliou corretamente, acredito que o 
senhor reverterá essa situação com tranqüilidade. Dizer que agi de má fé e querer insinuar 
para a população que não gostaria que o senhor disputasse... É muito pelo contrário. Quero 
muito que o senhor dispute. Disse para o senhor dentro de minha sala que se disputasse com o 
senhor e não ganhasse, automaticamente gostaria que o Barros Munhoz jamais voltasse a essa 
cidade. O senhor é testemunha disso. Se quiser confirmar ou não, acredito que será de sua 
consciência. Fiquei muito preocupado pelo o que constatei no jornal em relação ao que o 
senhor fez. Falei isso para a Cristina e para a Marli. Então, o verdadeiro inimigo de você, Sr. 
Alberto, se chama Beto Trevelin. Esse Beto Trevelin é o mesmo que disse que o Barros 
Munhoz não entrava mais em seu jornal. Vejo o Sandro Pio fazendo propaganda. É secretário 
direto. Esse trabalha contra o senhor. Se ele disse que é seu amigo e apóia sua candidatura, 
acredito que o Sandro Pio jamais deveria sair no jornal. Se ele falar que a questão seria por 
motivos de dinheiro e que pagou o SAAE, gostaria de dizer que ele é um grande mentiroso. 



Ele também vendeu uma página para o Neno. O Neno faz as propagandas dele. O Neno me 
vendeu a página. Disse o seguinte ao Neno: 'Neno, você tem certeza?' Notem que estou dando 
nomes. Está gravando e está indo ao Portal. Disse o seguinte: 'Você tem certeza? Acredito que 
meu nome não vai sair no jornal Tribuna.” Ele disse que a página era dele, pois tinha 
comprado o espaço. Chegando no jornal ele foi vetado pelo Beto Trevelin. Então, gostaria que 
o pessoal da imprensa questionasse essa situação ao Neno. Acredito que ele vai falar a 
verdade, pois ele veio me pedir desculpa por não poder publicar. Então, o inimigo do senhor, 
Alberto, se chama Beto Trevelin. Ele é o único membro que não quer a união dos partidos. 
Ele diz que ninguém gosta do Manoel Marques. Se sou tão ruim, possuo a maior rejeição e 
não ganho, sequer, do grupo do bolinha, gostaria de saber o motivo pelo qual ele está 
preocupado com minha pessoa. Ele deve ficar preocupado com o Barros Munhoz. Se ele está 
preocupado comigo, acredito que alguma coisa está errada. Para encerrar dizendo que vossa 
excelência cometeu um equívoco, acredito que o senhor pode consultar a lei 9.096 . O 
parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte: 'Quem se filia a outro partido deve fazer 
comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar a sua filiação. 
Senão o fizer de imediato da nova filiação fica configurado dupla filiação, sendo ambas 
consideradas nulas para todos os efeitos.' Gostaria somente que o senhor repensasse em suas 
falas, pois os documentos são esses. Caso houver algum outro, gostaria de conversar 
pessoalmente e não por jornal. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora Sra. 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor presidente, senhores 
membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta Casa. 
Eu, Manoel, fiz questão de falar depois de você porque realmente essa notícia rondou os 
meios políticos a semana toda. Eu, como a maioria da população, fiquei perplexa. Fiquei 
pensando que podemos dar rasteira no inimigo, mas naquele que sentou conosco na mesma 
mesa sempre tendo os mesmos objetivos, não é possível. Isso, em minha opinião, foge a 
qualquer tipo de explicação. Para mim somente existe um nome, Manoel, ou seja, é uma 
situação de sociopata. O psicopata mata e depois vai tomar um sorvete. O sociopata também. 
Ele vai fazendo um monte de barbaridade e continua impávido sem demonstrar nenhuma 
reação. O que acho lamentável de tudo, no frigir dos ovos, é o Alberto Mendes e você saírem 
prejudicados. Agora, meu amigo, é aquela história, ou seja, não adianta ser honesto. Devemos 
parecer honestos. Então, o estrago foi para o Alberto e para você. Você não tenha dúvida 
sobre isso. Pelo que se houve nas ruas... Possuímos duas versões. A sua versão prova que no 
dia 14 você colocou o Alberto como desfiliado. A versão do Alberto que, segundo ele, você se 
encarregaria de fazer essa desfiliação. Enfim, estou colocando o que se delineou sobre esse 
assunto. Realmente espero que o Alberto seja bem sucedido em sua empreitada porque é algo 
difícil de digerir. Na época do Lula todos falavam tio sapo barbudo que ninguém conseguiria 
engolir, sendo que se mostrou o melhor presidente que o país já possuiu. É uma história que 
ainda possuirá seus desdobramentos. Realmente é uma história difícil de engolir. Venho a esta 
tribuna, senhores, para falar em relação a CPI que está havendo nesta Casa. Percebo e vejo 
que os componentes da CPI estão tendo dificuldades em avançar com a investigação por conta 
de não possuirmos nenhum tipo de assessoria. Solicitarei para que se faça um requerimento 
nessa Casa direcionado ao presidente a fim de que se contrate uma assessoria. Vou dizer para 
os senhores os motivos. Amanhã disponibilizo o documento para quem quiser. Hoje não vou 
disponibilizar. Vou dizer o nome e sobrenome. Somente não tenho RG e CPF. Tenho um 
documento onde comprova que o senhor Marcelo Cézare sempre recebeu da Prefeitura sem, 
no entanto, possuir conta bancária. Preocupa-me porque foi uma pessoa que você levou à 
Prefeitura, Manoel. Já estava, mas, enfim, colocou essa pessoa que não merecia e agora 
mostrou que realmente não mereceria um cargo de confiança. Nenhum funcionário pode 



receber através de cheque. Funcionário recebe somente através de conta bancária. Portanto, 
não se pode ter funcionário X que receba através de cheque e funcionário Y que receba 
através de conta bancária. O senhor Marcelo Cézare não tem conta bancária. Passou esse 
tempo todo na Prefeitura recebendo através de cheque. Então, vou entregar à CPI esse 
documento. É um documento público, inclusive. A partir disso, Toninho, Mauro e Ferrarini, 
sugiro que vocês chamem novamente o senhor Robles para ele explicar como que essa 
situação acontecia na Prefeitura. Se existe um, acredito que têm vários. Recebia através de 
cheque ao portador e outros através de conta bancária. Peçam a relação dos funcionários que 
recebiam através de cheque ao portador e os motivos pelos quais eles recebiam dessa maneira. 
Desse modo, acredito que começaremos a desenrolar essa CPI. Por que falo isso aos 
senhores? Porque tem a mão da administração nessa situação para desmoralizar os senhores. 
Então, vir aqui com conversa para boi dormir e dizer que está sobre segredo de justiça... A 
CPI possui poder de polícia. A CPI pode chamar a polícia e mandar o sujeito preso. Então, 
estou colocando essa situação para futuramente os senhores não ficarem nas ruas como 
aqueles que acobertaram a CPI. Sei que vocês não estão fazendo isso. Do jeito que a situação 
está caminhando... O que aconteceu com o Alberto... Prejudicou o Alberto? Prejudicou, mas 
prejudicou muito o Manoel também. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, 
meu amigo, vai uma longa distância. Hoje o que está nas ruas? Manoel é o maior traidor do 
grupo que se formou para tirar o Barros Munhoz. Éramos um grupo, Manoel... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Na realidade é uma situação 
PV e PDT. Não se fala em grupo. Gostaria de deixar claro. O senhor Alberto disse que tinha, 
sendo que mostrei os documentos que não. Somente cabe ele mostrar o documento de que se 
desfiliou... Continuando a oradora: Estou entendendo, Manoel, mas gostaria que você 
entendesse também, pois é essa situação que circula pelas ruas. Quando digo grupo não seria 
no sentido de PT e sim uma pessoa que compunha esse grupo e que ainda compõe esse grupo. 
Não consigo conceber que essa Casa não aprove o requerimento de uma assessoria. Todos 
aprovaram o requerimento da CPI. Se agora não aprovarem a assessoria, acredito que alguma 
coisa está errada. É uma questão de credibilidade. Não somente dos vereadores que compõem 
a CPI e sim de todos os vereadores dessa Casa. Isso ninguém falou. Isso o prefeito não falou. 
Tenho certeza que o Robles veio a essa Casa e não disse o seguinte: 'Existem duas listas. A 
oficial e a oficiosa.' A oficiosa é de quem recebe por fora. Imaginem, na administração 
pública, alguém receber por fora através de cheque ao portador. Cheque ao portador somente 
é pago funcionário e compra. Se disponibilizo cheque ao portador à minha secretária, acredito 
que a mesma pode pagar desde INSS e FGTS como também a minha conta na ótica. Ela pode 
fazer qualquer negócio com o cheque. Vai depender o que eu disser para ela fazer com o 
cheque. Então, essa situação é muito séria. Será a partir daí que começaremos a desenrolar 
essa CPI. Digo mais. Não se acanhe, mas a pessoa que deveria vir a esta Casa é o senhor 
prefeito. Essa história de que não sei e não vi não cola mais. Ele é o chefe de todos os 
funcionários. Se ele está louco para finalizar a sua administração para jogar bola e fazer o raio 
que parta, acredito que nós também. Nunca vi tamanho mobilismo, inércia e inépcia em uma 
administração pública. Estamos cansados. Acredito que ele deve vir a esta Casa pelo fato de 
que deve prestar contas para a população de Itapira. Muito obrigada e boa noite a todos.” A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite. Iria elaborar um requerimento 
no Expediente, mas a vereadora trouxe um novo fato relacionado a questão da CPI. A CPI foi 
criada a fim de investigar o aumento de 11% na folha de pagamento. Trabalhamos em cima 
dessa questão. Muitas vezes a CPI não foi aberta ao público, mas nos reunimos para discutir 
essa situação. Buscamos os depoimentos das pessoas que estão mais envolvidas com a folha 



de pagamento da Prefeitura. Primeiramente convocamos o secretário Hélio Citrângulo. 
Depois ouvimos o Everton, pessoa que conhece profundamente a questão de folha de 
pagamento e logo em seguida o Sr. Benedito Robles. Foi solicitada uma assessoria. Baseado 
nos documentos que possuímos estamos buscando uma solução para solucionar esse 
problema. Possuo a ata da reunião da CPI realizada na data de hoje sob a minha presidência e 
presença dos demais membros componentes da comissão. Abrimos os trabalhos, levando em 
consideração que já foram ouvidos os Srs. Hélio Citrângulo, Secretário de Finanças, Everton 
Henrique Pugina de Oliveira, Chefe de Documentos e Benefícios da Municipalidade e por fim 
o Benedito Aparecido Robles que trabalhou 32 anos nessa área. Tenho trabalhado e a 
imprensa é testemunha disso. Não vou aceitar a situação de afirmarem que a CPI está 
terminando em pizza. Não estamos nesta Casa para condenar ou livrar alguém. Estamos nesta 
Casa para seguir o objetivo da CPI. Seria esse o nosso trabalho. A questão seria relacionada a 
situação do aumento de 11% da folha de pagamento. Estamos solicitando que o presidente 
desta Casa, a partir de quinta-feira, nos disponibilize dois funcionários. Os funcionários 
seriam o Francisco Carlos Franco, mais conhecido como Chicão e o André Cavenaghi, mais 
conhecido como Dido. São as pessoas que mais conhecem sobre a parte de contabilidade. 
Desse modo, daremos mais continuidade aos trabalhos. O assessor jurídico não possui 
conhecimento dessa área... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho:  Em minha opinião, sugiro o Osmar, pois é o funcionário responsável pela folha de 
pagamento. Ele conhece tudo sobre folha de pagamento. O sistema desta Casa é o mesmo da 
Prefeitura. Acredito que o Osmar entende de RH e o André de contabilidade. Acredito que o 
Chicão também pode participar, pois como diretor o mesmo atua mais nas atividades de 
coordenação. Acredito que os três podem participar... Continuando o orador: Venho a esta 
tribuna solicitar essa situação. Começamos com a folha de pagamento do ano de 2008, 2009 e 
2010. Essa documentação foi solicitada pela CPI... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel 
de Alvário Marques Filho: Caso a situação não contente ou alguém acredite que os 
funcionários da Casa não fizeram bem, gostaria de dizer que autorizarei a contratação de uma 
equipe. Acredito que hoje é desnecessária essa idéia. Se a comissão chegar a conclusão que a 
situação não está sendo atendida, gostaria de dizer que autorizarei a contratação de uma 
empresa responsável que acate essa situação. Continuo entendendo que os funcionários dessa 
Casa entendem perfeitamente... Continuando o orador: Por esse motivo vim a essa tribuna, 
ou seja, para explicar essa situação. Houve discussão entre nós em virtude de certos assuntos. 
Acredito que necessitamos de amparo. Solicito a vossa excelência que a partir de quinta-feira 
sejam disponibilizados os funcionários já citados. Desse modo, acredito que conseguiremos 
elaborar um relatório cabível em relação a essa situação. Estamos nos reunindo nos bastidores 
desta Casa. Seria isso que gostaria de dizer em virtude do que a nobre vereadora falou... 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Fica autorizada, 
vossa excelência. Está registrado em ata a palavra desta presidência. Caso no final chegarem a 
conclusão de que os integrantes da CPI necessitam de subsídios ainda mais adequados, 
gostaria de dizer que estará autorizada a contratação de uma empresa. Em primeiro momento 
gostaria de trabalhar com os funcionários da Casa, pois os mesmos entendem muito sobre as 
leis de nosso município comparado à alguém de fora... Continuando o orador: Seria isso que 
gostaria de dizer, senhor presidente. 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 
MAURO ANTONIO MORENO , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
25 de Outubro de 2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 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) RELATÓRIO Nº. 0010/2011.- Prestação 
de contas apresentada em Audiência Pública no dia 27 de outubro de 2011, no Plenário da 
Câmara Municipal pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º Trimestre de 2011. 
Autoria. Comissão de Finanças e Orçamento. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Não havendo mais Relatórios, o Sr. Presidente passa à leitura dos Projetos de 
Emenda a LOMI. 3º) Projeto de Emenda a LOMI nº. 001/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a redação 
do caput do artigo 178 da LOMI. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. Não havendo mais Projetos de Emenda a LOMI, o Sr. Presidente passa à leitura 
dos Projetos de Lei. 4º) Projeto de Lei nº. 00110/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal 
submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Retifica dotação constante 
do artigo 1º da Lei 4.811, de 18 de outubro de 2011. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei nº. 00111/2011.- Em que o Sr. 
Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Cria o 
Conselho Municipal de Política Cultural e define sua composição organização e funções. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo 
mais Projetos Lei passamos à leitura dos Pareceres. 6º) PARECER nº. 153/2011.- Ao 
Projeto de Resolução nº 05/2011. 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 Resolução nº 05/2011, de autoria do 
Vereador Manoel de Alvário Marques Filho, que "Institui o Parlamento-Jovem no Município 
de Itapira e dá outras providências", após minuciosos estudos acordaram por exarar parecer 
favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe 
inquine a tramitação. Decidiram, no entanto, apresentar uma Emenda Modificativa e Aditiva 
ao Art. 5º, estabelecendo o número exato de membros do Parlamento-Jovem, de acordo com o 
número de Instituições de Ensino que possuem o ensino médio no Município de Itapira. 
EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA Nº 01/2011 AO PROJETO  DE RESOLUÇÃO 
Nº 05/2011. Altera a redação do "caput" do Art. 5º, acrescenta parágrafo e renumera os 
seguintes, nos seguintes termos: Artigo 5º) O número de membros do Parlamento-Jovem 
será de 12 (doze), de acordo com o número de estabelecimentos de ensino do município que 
possuem o ensino médio e que aderirem ao programa e firmarem protocolo de intenções com 
a Câmara Municipal. § 1º Caso o número de estabelecimentos com o ensino médio sofra 
alteração, o número de membros do Parlamento-Jovem não será alterado, sendo que as 
possíveis vagas serão preenchidas pelos suplentes mais votados. § 2º - Cada estabelecimento 
de ensino indicará um represente para ocupar a vaga de titular e um suplente imediato, 
impreterivelmente até o dia 20 de março de cada ano. § 3º - A posse para o exercício do 
mandato terá caráter instrutivo e ocorrerá todos os anos, no dia 1º de abril, findando o mesmo 
em 20 de dezembro. a) Será considerado recesso o período de 16 a 31 de julho. § 4º - Os 
trabalhos do Parlamento-Jovem serão dirigidos por uma Mesa executiva, eleita pelos 
parlamentares-estudantes, logo após a posse dos mesmos e será composta por Presidente, 
Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. 
É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 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. 
7º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00309/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. 
Arlindo Momesso. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00310/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Maria Olímpia Alves Lopes. Autoria. Mino Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00311/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Aparecida Mosca 
da Costa. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00312/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Liberato Bizari. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00313/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra.Francisca Maria da Silva. Autoria. Mino Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00314/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Antônia Recchia Scoton. 
Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00315/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Aparecida Magro. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00316/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria Edmea Ribeiro Lopes. 
Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 15º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00317/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Antônio Dias Ferreira. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00318/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. André Aparecido Nucci. Autoria. Mino 
Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 00319/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Joaquim 
Pedro Flauzino. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00320/2011.- 
Voto de pesar pelo falecimento Sra. Aparecida da Silva Barel. Autoria. Mino Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00321/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Vançalina Martins de 
Souza. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 20º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00322/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Claudemir Pereira. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00323/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. José Mário Ferraz. Autoria. Mino Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00324/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Benedito Gomes de 
Toledo. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00325/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Aparecida Correa Gonçalves. Autoria. Mino Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00326/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Yolanda Rosária Bazani da 
Costa. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 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. 00349/2011.- Voto 
de Congratulação, na pessoa do Sr. Cristóvão Alberto Coloço Filho, com os diretores, 
jornalistas, funcionários e colaboradores do jornal A Cidade, pelos seu 3º ano de fundação. 
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", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento nº. 00350/2011.- Oficiar o 
Presidente da Assembléia Legislativa, José Antônio Barros Munhoz, objetivando que o 
mesmo inclua em suas emendas parlamentares de 2012, o envio de verbas para aquisição por 
parte do município de uma patrol moto-niveladora, uma carregadeira, e uma retroescavadeira 
para operarem na manutenção das estradas rurais de Itapira. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) 
Requerimento nº. 00351/2011.- Congratulação com os proprietários da Churrascaria Gaúcha, 
pela inauguração do novo prédio que já abriga o restaurante. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. Carlos Alberto Sartori DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 28º) Requerimento nº. 00352/2011.- Congratulação com diretores e associados 
do Clube da Saudade, pelo evento e baile realizado em comemoração aos 42 anos de fundação 
do clube. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) Requerimento nº. 00353/2011.- Congratulação 
com o Padre Cândido Eduardo da Costa, pelo seu brilhante trabalho realizado na cidade, 
assim como frente à Matriz de São Benedito. 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", em 01 de 
Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Requerimento 



nº. 00354/2011.- Congratulação com o Grupo Teatral Paulino Santiago, pela apresentação da 
peça "O Vale Encantado". Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Requerimento nº. 00355/2011.- 
Congratulação com o Grupo Pedra Pontuda pela organização e brilhante realização do evento 
'Bicicletada'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Requerimento nº. 00356/2011.- Congratulação 
com os estudantes Carlos Alberto Moyses Neto, Marina Pereira da Silva Breda, Beatriz 
Pacheco Serra Sequeira e Raissa Zordan, alunos do colégio Anglo por terem vencido o 
Desafio Anglo. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Requerimento nº. 00357/2011.- Voto de 
Congratulação com o pugilista itapirense Lucas Martins pela conquista do Campeonato 
Paulista de Boxe Amador. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Requerimento nº. 00358/2011.- Voto de 
Congratulação com o itapirense Jorge Alexandre Duarte pela participação no Programa 
Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 35º) Requerimento nº. 
00359/2011.- Voto de Congratulação com o Coral Cidade de Itapira e demais corais pela 
participação no XX Encontro de Corais realizado na Matriz Santo Antônio. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 36º) Requerimento nº. 00360/2011.- Voto de Congratulação com os itapirenses 
Gabriel Aparecido Ferreira de Mello, Edvaldo Francelino da Silva e João Fábio Bruno, pela 
conquista do 3º lugar no concurso da Feteps (Feira Tecnológica de Etecs e Fatecs). Autoria. 
Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 37º) Requerimento nº. 00361/2011.- Voto de Congratulação com o Colégio 
Atuante e Universidade Mackenzie pela organização do Dia do Voluntário em Itapira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 38º) Requerimento nº. 00362/2011.- Congratulação com os atletas itapirenses 
Rodrigo Altafini, Eric Zangelmi e Achiles Galdi Neto (Kilão) pela participação da competição 
X-terra na cidade de Tiradentes (MG). Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 39º) Requerimento nº. 
00363/2011.- Congratulação com os membros da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, em 
nome de seu pastor, Reverendo Luiz Fernando dos Santos, assim como com os organizadores 
e participantes da 'Semana da Reforma Protestante'. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 40º) Requerimento 
nº. 00364/2011.- Congratulação com o estimado casal Sra. Miriam Ramonda Cavenaghi e seu 
esposo Sr. Hortêncio Cavenaghi, pelas comemorações de 61 anos de casado. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 



Presidente. 41º) Requerimento nº. 00365/2011.- Voto de Congratulação com a Sra. Diva 
Gagliardi de Menezes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado 
recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 42º) Requerimento nº. 00366/2011.- Voto de 
Congratulação com a Sra. Cecília Yonezawa, pelo transcurso de seu aniversário de 
nascimento celebrado recentemente. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 43º) Requerimento nº. 
00367/2011.- 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 e documentos ligados às questões neste 
especificado a respeito de contratos e outros firmados com a ONG Bola Pra Frente e/ou Pra 
frente Brasil. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 44º) Requerimento nº. 00368/2011.- Moção de Apoio 
às professoras Clarete Simão de Moraes e Rosiane Rosa Barbosa da Creche Vilma Mituzaki. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 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", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 45º) Indicação nº. 00581/2011.- Sugere denominar via ou 
logradouro público de nossa cidade de Ana Maria Rigotti Grossi. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 46º) 
Indicação nº. 00582/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar a construção de um coreto ao 
lado do campo de futebol Vitório Sartorelli, no bairro dos Prados. Autoria. Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 47º) 
Indicação nº. 00583/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente construir 
vestiário no Campo do bairro Nosso Teto. Autoria. Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 48º) Indicação nº. 00584/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente da Prefeitura que realize o asfaltamento 
da rua Nelson Pereira da Silva, no bairro Istor Luppi. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 49º) Indicação nº. 
00585/2011.- Sugere execução de reparos na pavimentação asfáltica, com objetivo de corrigir 
as ondulações da rua Antônio Francisco Lisboa (O Aleijadinho), no bairro Nova Itapira. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 50º) Indicação nº. 00586/2011.- Sugere realização de obra para manutenção na 
ponte que liga a Rua Silvio Galizone com a Avenida dos Italianos. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 51º) 
Indicação nº. 00587/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de 
Roberto Aparecido Modesto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 52º) Indicação nº. 00588/2011.- Sugere ao 



Sr. Prefeito determinar ao departamento de trânsito que demarque uma vaga de 
estacionamento em frente a sede da Banda Lira, com sinalização de solo e placas, reservada 
ao embarque e desembarque de alunos. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 53º) Indicação nº. 00589/2011.- 
Sugere execução de limpeza em uma viela existente atrás da rua Milico entre o Condomínio 
São Judas. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 54º) Indicação nº. 00590/2011.- Sugere execução de 
limpeza na linha de tubos na estrada rural Antônio Gonçalves Fontes. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 55º) 
Indicação nº. 00591/2011.- Sugere estudo por parte da Prefeitura para permutar com os 
proprietários do antigo prédio que abrigou as confecções Malo e posteriormente doar o 
mesmo para a construção de uma nova sede para o Ministério Público. 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", em 01 de Novembro 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: 56º) Ofício SG-DAO n. 368/2011. Ref. Indicações 120, 368, 417, 439, 498, 
508, 510, 512, 515, 543, 551 e 552/11. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 57º) 
Ofício SNJ nº 958/2011 Ref. Requerimento nº 249/2011, de autoria do Vereador Sr. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de 
Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 58º) Telefônica: 
Informações sobre as previsões para o período de 2011-2015 do Plano geral de Metas para a 
Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público - PGMU, 
aprovado pelo Decreto nº 7.512 de 30/06/2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 59º) Secretaria do Estado da Saúde: Confirmação do recebimento do Ofício nº 
531/2011, datado de 06/10/2011, na qual encaminha cópia do requerimento nº 314/2011, de 
autoria do Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 60º) Casa das Artes: Convite para a realização do Musical Infantil "Os quatro 
músicos", nas dependências do Colégio Oasis. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 61º) Associação Comercial e Empresarial de Itapira: Informações e 
requerimento sobre a questão relacionada ao problema da Zona Azul. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 62º) Ronaldo Aparecido Cavenaghi e Helenita Aparecida de 
Almeida Cavenaghi: Manifestação de agradecimento a esta Casa de Leis, especialmente os 
vereadores Carlos Alberto Sartori, Rodnei Semolini e Décio da Rocha Carvalho, pelo Voto de 
Congratulação que foi conferido a este casal. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 63º) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; Gabinete do Presidente: 
Cordiais cumprimentos pelo recebimento do convite para a participação da sessão solene de 
outorga de Título de Cidadania Itapirense e justificativa de ausência da presente sessão. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) 



Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 64º) Ministério da Educação. Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM236138/2011: Repasse de 
recursos financeiros no valor de R$ 197.912,56. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 65º) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Comunicado 
sobre a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao 
custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado no valor de R$ 
22.234,80. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 66º) Ministério da Saúde Nº Ref. 
000009; 000217/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$ 33.458,00. Esgotadas 
as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a 
fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após 
verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Requerimento nº 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. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 342/2011. Aprovado por 
unanimidade. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  
“Entrei no site da Federação Paulista e constatei que o prefixo 3863-5552 aparece como um 
telefone da Sociedade Esportiva Itapirense. É somente um esclarecimento. Não seria a minha 
pessoa que gostaria de saber o telefone ou particularidade da casa de alguém. Somente 
gostaria de saber o número, pois é um telefone que pertence a municipalidade. Muito 
obrigado.” DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) 
Em única discussão o Requerimento nº 00349/2011.- Voto de Congratulação, na pessoa do 
Sr. Cristóvão Alberto Coloço Filho, com os diretores, jornalistas, funcionários e 
colaboradores do jornal A Cidade, pelos seu 3º ano de fundação. Autoria: Décio Da Rocha 
Carvalho. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 
00353/2011.- Congratulação com o Padre Cândido Eduardo da Costa, pelo seu brilhante 
trabalho realizado na cidade, assim como frente à Matriz de São Benedito. Autoria: Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CARLOS ALBERTO 
SARTORI . SS. "Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 
00368/2011.- Moção de Apoio às professoras Clarete Simão de Moraes e Rosiane Rosa 
Barbosa da Creche Vilma Mituzaki. Autoria: Luis Hermínio Nicolai. A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
senhores vereadores, publico presente. O motivo que me trás a esta tribuna novamente, como 
já havia falado no Pequeno Expediente, seria em relação a moção de apoio de minha autoria. 
A moção de apoio é direcionada as duas professoras da creche. Realmente gostaria de dizer 
que esse assunto será finalizado, pois o laudo médico aponta que a criança não foi queimada 
com água e muito menos com a água do chuveiro da creche. Desse modo, elaborei uma 
moção de apoio direcionada as duas professoras da creche a fim de que possamos levar essa 



situação ao Ministério Público e à Prefeitura, juntamente com o apoio dos órgãos de Proteção 
da Infância e Juventude. Essas duas profissionais sofreram uma injustiça sem tamanho quando 
os noticiários, de imediato, chegaram a nossa cidade culpando, de forma errônea, as duas 
professoras. Vieram à nossa cidade a EPTV, assim como a TV Record. O vereador Toninho 
Orcini havia falado no passado que deveriam tomar muito cuidado em relação a esse assunto. 
Ele conhecia essas profissionais há muito tempo. Ele tinha certeza que as coisas deveriam ser 
apuradas antes de levar o nome das professoras à imprensa. Essas duas professoras estão 
pagando por uma situação que não fizeram. A profissão das professoras está manchada. Elas 
disseram nos jornais que possuem medo de sair nas ruas pelo fato de serem abordadas por 
pessoas agressivas. Então, gostaria de pedir o apoio da população de Itapira. Vamos entrar em 
contato com os órgãos competentes para que possamos, no mínimo, fazer com que as duas 
emissoras de televisão responsáveis em levar essas informações à toda região do Estado de 
São Paulo, venham até a nossa cidade para ratificar o que falaram. Essa situação deveria ser 
vinculada a um inquérito a fim de apurar os verdadeiros culpados. Vamos aguardar o trâmite 
da situação. Essa situação não pode passar em branco até mesmo pelo respeito à essas duas 
profissionais que estarão agradecendo a todos aqueles que puderam protegê-las e 
disponibilizar um voto de gratidão, apoio e consolo pelo fato de passarem por uma injustiça 
sem tamanho. Agradeço os nobres vereadores por acatarem a moção de imediato. Esperamos 
que o Ministério Público realmente leve essa situação até o fim. Como disse anteriormente, os 
pais da criança foram abordados dentro de sua residência. Foram convencidos a levarem essa 
criança à creche, onde as coisas ocorreram de forma muito suspeita, sendo que conseguiram 
enganar parte das pessoas, além de prejudicarem duas profissionais. A população de Itapira 
deve saber que não foram essas duas professoras responsáveis em causar lesões à essa criança. 
O Ministério Público, juntamente com o apoio da polícia, deverá apurar essa situação. O 
culpado deverá vir a público e pagar pela injustiça que cometeu. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor 
presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, boa noite. Possuo experiência em 
relação a alguns fatos. Quem não se lembra daquele episódio ocorrido em uma creche de São 
Paulo. Lembro-me que falaram horrores sobre aquele casal. Eles mudaram de lugar para não 
apanharem nas ruas. Depois da apuração dos fatos, constatou-se que era tudo mentira. 
Acabaram com aquela família. A escola também se acabou. Foi um grande prejuízo. É a 
mesma situação que ocorreu em nossa cidade. As famílias sofreram com essa situação. É 
muito complicado vermos uma pessoa ser acusada de uma situação em que não é responsável 
por tal feito. Estive conversando com uma das professoras, sendo que ela me questionou o que 
estariam fazendo com ela. Ela disse que não seria justa essa situação, pois não teria feito 
absolutamente nada. Disse a ela para crer em Deus. Tenho certeza que a imprensa deve 
divulgar a situação da moção de apoio, pois afirmaram muitas coisas sem o mínimo de 
certeza. Falaram muitas coisas de um determinado senhor. Depois que constataram que o 
senhor não era responsável pela situação, acabaram pedindo perdão a ele. Acredito que esta 
Casa está disponibilizando um exemplo a todos. Todos os vereadores assinaram a moção de 
apoio. Lembro-me que disse a todos para possuírem muito cuidado. Ela disse que não podia 
sair nas ruas. É muito complicado a situação da criança. Todos ficaram impressionados com 
tal feito. A minha neta também fica sob os cuidados da creche do município de Mogi Guaçu. 
Hoje, senhor presidente, acredito que estamos tendo essa oportunidade de vir a esta Casa para 
elaborar uma moção de apoio a essas professoras. A Prefeitura Municipal deveria 
disponibilizar um apoio maior devido ao sofrimento que as professoras ainda estão passando. 
Muitas pessoas de nossa cidade não sabem da real situação. Estou dizendo esses fatos devido 
a transmissão da Rádio Clube. Mesmo com a presença da imprensa local nesta Casa ainda fica 



muito difícil levar as informações corretas a todos os cidadãos. Acredito que a Prefeitura 
deveria prestar um apoio moral a essas professoras. Não sei quem obteve a oportunidade de 
ver as professoras. Posso afirmar que elas estão acabadas. Conheço uma das professoras. Ela 
se envelheceu de tanta humilhação e sofrimento. Ela vai trabalhar e muitas pessoas ficam 
observando-a com um olho diferente. Como líder do prefeito, Mino, acredito que você deveria 
labutar no sentido de enviar a todas as diretorias das creches de nosso município um 
comunicado para a realização de palestras a fim de dizer que as professoras são inocentes. 
Essas professoras passaram por muitas humilhações. Devemos fazer justiça. É muito fácil 
detonar as pessoas. Quero ver como corrigirão a situação em relação ao que foi dito. É muito 
fácil ver o senhor Datena metendo o pau nos políticos. Não sei como as pessoas assistem a um 
programa daquele nível. Aquele homem deve ser o mais santo do mundo. Não é possível. 
Qualquer coisa que aconteça, a culpa acaba sendo dos políticos. É fácil possuir um canal e 
criticar. Quero ver a imprensa se retratar em relação ao fato ocorrido em nossa cidade... 
Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Salvo o melhor 
engano, quem divulgou o nome das professoras foi a própria administração. A imprensa 
noticiou aquilo que a Prefeitura tinha feito. A Prefeitura deve disponibilizar uma coletiva e 
exigir a presença da EPTV em nossa cidade... Continuando o orador: Desse modo, o 
prefeito também poderá disponibilizar uma entrevista. Acredito que naquele momento foi 
plausível a Prefeitura afastar as professoras até mesmo para o próprio bem das mesmas. Como 
elas chegariam à porta da creche, sendo que as outras mães sabiam da situação... Aparte 
concedido ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai:  Acredito que a vereadora está 
equivocada, pois a administração não disponibilizou o nome das professoras na imprensa. O 
prefeito não se manifestou, pois queria aguardar as investigações. Depois de uma semana 
foram conversar. Ocorreu que um órgão de imprensa... Foi uma pessoa chamada Adilson 
Fernandes responsável pela conversa de que as professoras seriam as responsáveis pelas 
queimaduras da criança. Essa situação está sendo apurada. Foi o primeiro órgão de imprensa a 
disponibilizar essas informações. Logo em seguida a situação veio à tona. O prefeito estava 
sendo cobrado por não falar. Ele disse que gostaria de aguardar o trâmite da situação. 
Agradeço o aparte disponibilizado pelo nobre vereador. Não podem dizer que a administração 
seria a responsável em divulgar o nome das professoras... Continuando o orador: 
Lembro-me que a EPTV solicitou uma entrevista junto as professoras. O importante é que 
estamos tentando corrigir os fatos. Cabe a todos divulgar essa situação. Todas as creches 
devem ser comunicadas sobre essa situação. Então, senhor presidente, acredito que não 
poderia deixar de vir a esta tribuna para expressar o meu apoio direcionado a essas duas 
professoras. Muito obrigado.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 
palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 368/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", em 01 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão a Indicação nº 00591/2011.- Sugere estudo por parte da 
Prefeitura para permutar com os proprietários do antigo prédio que abrigou as confecções 
Malo e posteriormente doar o mesmo para a construção de uma nova sede para o Ministério 
Público. Autoria: Todos Os Senhores Vereadores. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 591/2011. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", em 01 de Novembro 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. 


