
ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 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, 
LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MAN OEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO ANTONIO MORENO e RODNE I 
SEMOLINI.  Ausentes os Vereadores Srs. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO  e SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE 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 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, 
funcionários desta Casa, imprensa, Rádio Clube de Itapira, público presente, boa noite. 
Gostaria de saudar a todos em nome do presidente do Partido Social Liberal, Sr. Danilo 
Ventura. Com certeza esse jovem brilhará na política itapirense. Acredito que ele tem 
realizado um trabalho sério. Realmente a política necessita de jovens. Acredito que você é um 
jovem promissor. Parabéns. Gostaria de enviar um abraço ao Beto Leite, morador do bairro 
dos Prados. Gostaria de deixar um abraço a ele e a todos que estão acompanhando os nossos 
trabalhos através da internet. Venho a esta tribuna rapidamente para falar sobre alguns 
assuntos. O primeiro deles seria relacionado a minha alegria de ver a seriedade do deputado 
federal Guilherme Mussi para com a cidade de Itapira. No ano passado ele obteve 776 votos 
em nossa cidade. Recebi uma ligação, depois de 11 meses de seu mandato, de sua assessoria. 
Eles informaram que Itapira receberá uma emenda parlamentar. Acredito que essa situação 
beneficiará o setor da Saúde de nossa cidade. Então, quando os documentos chegarem as 
minhas mãos, automaticamente informarei qual área a verba será aplicada. Gostaria de 
parabenizar o deputado federal Guilherme Mussi, que ao contrário de alguns que somente 
vem à nossa cidade em épocas de eleições a fim de garimpar os votos para depois não se 
importar com a nossa cidade, demonstrou que gostaria de ajudar Itapira. Ele me disse que 
também gostaria de visitar esta Casa de Leis para conversar com o presidente e demais 
vereadores. Com certeza ele é um amigo de nossa cidade. Outro assunto seria relacionado ao 
trânsito de nossa cidade. Participo do grupo político Novo Tempo desde 2002. Na época a 
coordenação política era do Sr. Manoel Marques, sendo que eu estava à frente do PC do B. 
Então, me sinto no direito de querer dar um 'pitaco' na administração no caso relacionado a 
uma indicação no sentido de transformar o Departamento de Trânsito em Secretaria de 
Trânsito. Gostaria de fundamentar esse pedido. Por quê? Hoje Itapira, segundo informações 
do Departamento de Trânsito, possui 42 mil veículos. Vejam os senhores. São 42 mil 
veículos, ou seja, um veículo para quase 1,5 cidadãos. Então, embasado nessa matemática, 
acredito que possuímos 12 mil motos e 30 mil veículos entre carros e caminhões. Atualmente 
a estrutura do Departamento de Trânsito necessita ser aprimorada e potencializada. O 
Departamento de Trânsito necessita de condições adequadas para atender os novos desafios 
que estamos enfrentando. Caso contrário, acredito que mais mortes ocorrerão. Grande parte 
dos acidentes ocorre por imprudência dos motoristas, mas acredito que devemos 
disponibilizar a resposta para a sociedade, ou seja, potencializando e tornando o 
Departamento de Trânsito em uma Secretaria. Desse modo, mais funcionários serão 
contratados, além de obter mais autonomia. A frota de veículos está crescendo a todo ano em 
ritmo acelerado, sendo que praticamente estamos com a mesma estrutura há 20 anos. Então, 
acredito que chegou a hora de encararmos a questão do trânsito de uma forma que possamos 
potencializar o pessoal que trabalha com esse tipo de assunto. Desse modo, acredito que todos 



poderão cobrar. Os vereadores sabem que a população solicita a implantação de redutores de 
velocidade em nossa cidade. A cada dez metros constataremos uma lombada caso sejam 
atendidas todas as solicitações vindas da população. Então, senhor presidente, estou fazendo 
essa indicação. Espero o apoio dos demais colegas. Seria somente um estudo. Somente 
gostaria de trazer esse debate para que os estudos sejam iniciados. Gostaria de garantir que 
não estou fazendo indicação política... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Na realidade acredito que o senhor possui direito como todos os vereadores. 
Acredito que atualmente necessitaríamos de um estudo profundo em relação ao mesmo 
secretariado que conduziu a estrutura administrativa do Trânsito há 6 meses. Pode não ser 
necessário, assim como pode ser necessário. É somente uma questão de estudo que deve ser 
realizado com freqüência. De minha parte não existe nenhum problema. A questão da 
realização de estudos não depende do Legislativo e sim do Executivo. Caso o Executivo envie 
algum projeto nesse sentido, acredito que cabe aos vereadores discutir essa questão ou não... 
Continuando o orador: Agradeço a intervenção de vossa excelência. Sei que vossa 
excelência possui experiência em relação ao Executivo, pois atuou na Secretaria de Governo. 
Sabemos como seria o ritmo de uma administração. Então, seria esse o debate. Cada vereador 
representa uma parte do eleitorado. Então, as pessoas que vem à mim para clamar por maior 
investimento no trânsito. Como iremos fazer isso? Potencializando a nossa pasta. Desse 
modo, as ações poderão ser cobradas. Estou dando esse 'pitaco', como disse anteriormente, 
por entender que estou no grupo desde 2002. Gostaria que esse assunto fosse discutido e se 
possível implantado. A indicação seria somente uma sugestão. A mesma não possui força de 
lei. Espero que esse assunto não seja esquecido. Outro assunto que gostaria de abordar seria 
no seguinte sentido. O presidente do Conselho de Segurança, Sr. José Carlos Domingues, 
solicitou a minha pessoa para comunicar a todos os vereadores e ao público no sentido de que 
ele também gostaria de realizar um debate. O CONSEG gostaria de realizar um debate sobre o 
trânsito. Dentro da pauta conteria um assunto polêmico. O CONSEG quer ouvir a opinião dos 
10 vereadores desta Casa Leis. O assunto seria relacionado ao tão temido radar. Sabemos que 
as cidades que possuem radar, de certa forma, conseguem inibir a alta velocidade dos 
motoristas imprudentes. Então, se vai ser feito ou não, acredito que não cabe ao CONSEG. 
Como outrora o CONSEG ouviu a sociedade em outros assuntos, acredito que o mesmo 
também quer ouvir a sociedade em relação a esse assunto polêmico. É bom ou ruim? Desde 
que não se transforme em uma indústria de multas e que a implantação seja em locais de 
grande movimento... Seria esse o intuito do CONSEG, ou seja, colocar esse assunto em 
discussão. Então, seriam esses dois assuntos relacionados ao trânsito que gostaria de deixar 
registrado. Agradeço a oportunidade. Muito boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, companheiros 
vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, internautas. Na terça-feira passada iria 
comentar a respeito de coisas que acontecem em nossa cidade. Infelizmente a Rádio não está 
ao vivo. O que é falado nesta Casa pode ser transmitido pela imprensa a todas as pessoas. 
Ocorreu um fato lamentável nesta Casa. O que podemos dizer sobre o que seria a democracia? 
Até aonde e de que forma ela pode ir? Podemos constatar o que ocorreu nos campus da USP. 
Está sendo discutido sobre até aonde a democracia pode chegar. Destruíram tudo o que havia 
na universidade. É um patrimônio público. Durante quase 28 anos da administração do 
Munhoz nunca se conseguiu implantar nesta Casa uma CPI, pois o prefeito sempre tinha a 
maioria dos votos. Poucas pessoas integravam a oposição. Perguntamos qual seria o sentido 
das coisas. Quando a vereadora Sônia, juntamente com o pessoal do Sindicato, solicitou a 
instauração de uma CPI, como irmão e líder do prefeito, não esperei que o presidente desta 
Casa solicitasse um intervalo de 5 minutos, sendo que, de pronto, assinei os documentos 



necessários para esse fim. Essa situação pegou muitas pessoas de surpresa. Tinha certeza 
daquilo que estava sendo solicitado. O presidente desta Casa disse que estava havendo uma 
confusão relacionada a colocação daquilo que estava sendo solicitado. Ocorreu um fato 
lamentável nesta Casa na semana passada. Por que estou falando isso? Porque acredito que foi 
um imenso desrespeito para com os companheiros da CPI. Foi solicitado para se apurar a 
diferença da folha de pagamento e o que poderia ter ocorrido. Está mais do que claro e 
demonstrado que tudo foi solicitado por essa comissão... Os vereadores integrantes da CPI 
foram sorteados democraticamente. Eles estão apurando os fatos. Por incrível que pareça é 
essa a democracia, ou seja, desrespeitaram os vereadores integrantes da CPI. Perguntaram 
quanto que determinado integrante da CPI tinha recebido para elaborar um parecer. Estão 
tentando misturar alhos com bugalhos. Sabemos que existe um problema relacionado a um 
funcionário da Prefeitura. Essa situação está sendo resolvida através de inquérito 
administrativo, lembrando que essa situação vai ser encaminhada para a justiça comum. Essa 
pessoa terá que pagar por seus atos. Deverá ser provado se ela realmente fez ou não. Por que o 
prefeito não chegou e disse o seguinte: “Olha, você está no olho da rua. Vai embora porque 
você fez isso e aquilo.” O prefeito disponibilizou os direitos desse funcionário. Deverá ser 
provado se ele realmente roubou e quanto roubou. A justiça solicita que os trâmites ocorram 
desse modo. A pessoa tem o direito de se defender. Isso está no Estatuto, nas leis e na 
Constituição. É o direito da pessoa. Uma pessoa que mata, caso não seja atuada em flagrante, 
deve ser libertada após 4 horas ou mais. Esse tipo de pessoa responderá em liberdade. Estão 
querendo misturar a CPI, onde está mais do que claro que tudo o que foi solicitado está sendo 
provado, ou seja, não houve desvio nenhum na folha de pagamento. Estão querendo sacrificar 
esse rapaz misturando as coisas e colocando o prefeito e o secretário no meio. Volto na 
situação das moças da escola. O que aconteceu? Foi uma injustiça. Então, não poderia deixar 
passar essa situação em branco porque realmente não aconteceu comigo o que meu 
companheiro ouviu. Não sei que atitude poderia ter tomado. Acredito que dentro dessa Casa 
de Leis os vereadores são autoridades constituídas. Uma pessoa vir a esta Casa para fazer 
gestos e questionar o vereador alegando quanto ele tinha levado... É lamentável esse fato. É 
mais lamentável ainda constatar de quem partiu essa situação. É uma pessoa que foi muita 
respeitada a vida inteira não somente nesta Casa e sim em sua profissão e em seu cargo. Sou 
muito amigo e companheiro, mas acredito que essa situação foi uma fatalidade. Disponibilizo 
todo apoio e razão aos companheiros que ficaram muito chateados com o ocorrido. Peço para 
a população de Itapira não misturar as coisas. Democracia e liberdade sim, mas liberdade com 
anarquismo não. Caso futuramente alegarem que a comissão exarou um parecer alegando que 
tudo estava correto e quanto que levaram por isso... Aonde vamos parar com essa situação. 
Foi dado tempo ao tempo e as coisas estão sendo feitas. O presidente se propôs, caso não seja 
resolvido essa situação, em contratar profissionais para analisar a situação. Somente gostaria 
de deixar registrado o meu lamento... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: O engraçado é que a imprensa massacra aqui dizendo que a CPI é isso e 
aquilo, sendo que a mesma ainda não foi finalizada. A imprensa não tece uma linha sobre o 
arquivamento da denúncia do Roque Barbieri em relação as vendas de emenda na 
Assembléia. Existe suspeição em relação ao jornal estar do lado do Barros Munhoz? Isso foi 
uma denúncia feita ao vivo e a cores, sendo que a pessoa disponibilizou nomes. Logo 
arquivaram a denúncia e a imprensa não tece uma linha em relação a esse fato, sendo que 
querem tecer em relação a CPI que ainda não foi finalizada. Não existe nenhum resultado. 
Ninguém sabe o resultado da CPI porque os fatos estão sendo apurados. Como podemos 
julgar e crucificar alguém senão existe nenhuma decisão em relação a essa situação. A CPI 
está em andamento. Às vezes ficam falando dos integrantes, sendo que não foi elaborado 



nenhum tipo de relatório. Estão prejulgando o relatório, sendo que ninguém sabe o resultado... 
Continuando o orador: O que mais lamento, senhor presidente, é a falta de consciência das 
pessoas em relação a transparência que foi disponibilizada. Essa situação nunca ocorreu nesta 
Casa. Assinamos de imediato a situação. Venho a esta tribuna no sentido de defesa em relação 
a administração do prefeito. Sou líder e irmão do prefeito, sendo que fui o primeiro a assinar 
sem saber das conseqüências que poderiam levar essa situação. Caso alegarem que realmente 
não aconteceu nada, acredito que as pessoas devem acreditar. Se ocorreu, acredito que os 
nomes serão disponibilizados. Então, lamento o fato ocorrido nesta Casa. Não vou divulgar o 
nome dessa pessoa, pois sei que essa situação a magoaria. Caso for necessário citar o nome, 
automaticamente citarei em outra ocasião. Lamento esse fato ocorrido com o integrante da 
CPI. Espero que essa situação nunca mais ocorra dentro dessa Casa. Essa situação é um 
desacato a autoridade. Deixo o protesto em relação a essa situação. Espero que os meus 
companheiros tenham liberdade para fazer o melhor possível. Muito obrigado a todos.” 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 LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna proceda a 
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 39ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 08 DE Novembro de 2011. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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) 
REQUERIMENTO Nº. 00378/2011.- Requer licença para tratamento de saúde, na data de 
08 de novembro de 2011. Autoria: Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) REQUERIMENTO Nº. 00385/2011.- Requer 
licença para tratamento de saúde. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais 
Requerimentos de Licença, o Sr. Presidente faz a leitura dos Projetos de Resolução. 4º) 
Projeto de Resolução nº. 007/2011.- Em que o Sr. Mesa da Câmara submete à apreciação do 
Colendo Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Legislativo a transferir para o 
âmbito do Poder Executivo o Centro Público de Informática Professor - HARLEY 
MARELLA. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Não havendo mais Projetos de Resolução, o Sr. Presidente faz a leitura dos 
Pareceres. 5º) PARECER nº. 158/2011.- Ao Projeto de Lei Complementar nº 16/2011. As 
Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; e Obras Serviços Público, 
Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei Complementar nº 016/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Autoriza a concessão de Direito Real de Uso de imóvel à empresa Retífica Futura Ltda. 
ME", de autoria do Chefe do Poder Executivo, são de parecer favorável à matéria, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para 
a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de 
Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 6º) PARECER nº. 
159/2011.- Ao Projeto de Lei nº 111/2011. 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 111/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Cria o Conselho Municipal de Política Cultural e define sua 
composição organização e funções", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento 
de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 160/2011.- Ao Projeto 
de Lei nº 112/2011. 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 112/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Itapira e dá outras providências", são 
de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 
o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova 
por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 
ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 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. 
8º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00337/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Atílio 
Carlos Santa Luccia. Autoria. Antonio Orcini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00338/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sr. Delfino Pelizari. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00339/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Adélia Campanini Barros. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 11º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00340/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Aparecida de Brito. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 12º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00341/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Ana Maria da Silva. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00342/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Albina Soliani Sabadini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 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. 14º) Requerimento 



nº. 00381/2011.- Voto de Congratulação com a benemérita Sra. Carmem Ruete de Oliveira, 
pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado em 07/11/2011. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 15º) Requerimento nº. 00382/2011.- Voto de Congratulação com o Presidente da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, José Antônio Barros Munhoz, pelo transcurso de seu 
aniversário de nascimento celebrado em 26/10/2011. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Requerimento 
nº. 00383/2011.- Oficiar a Intervias, solicitando a implantação de duas lombadas na SP-352, 
no trevo da empresa Estrela. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Requerimento nº. 00384/2011.- Oficiar 
a empresa responsável pelo gerenciamento da Zona Azul de Itapira, a Central Park, para que 
seus diretores compareçam a uma reunião com os Srs. Vereadores na Câmara Municipal, 
durante um encontro das comissões permanentes da Casa, haja vista as reclamações existentes 
quanto a administração do serviço. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Indicação nº. 00606/2011.- 
Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Angelina Moraes Semolini. 
Autoria. Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 19º) Indicação nº. 00607/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público 
de nossa cidade de Jair Amaral. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 20º) Indicação nº. 00608/2011.- 
Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de José Nogueira de Freitas. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 21º) Indicação nº. 00609/2011.- Sugere recolocar os postes de iluminação da 
praça do bairro Nosso Teto. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) Indicação nº. 00610/2011.- Sugere 
denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Professora Nadéia Figueiredo 
Boretti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Indicação nº. 00611/2011.- Sugere denominar via 
ou logradouro público de nossa cidade de José Bertini. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 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 16 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Indicação nº. 
00612/2011.- Sugere construção de dois redutores de velocidade tipo lombada na estrada rural 
José Martins da Costa, no bairro Machadinho. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 25º) Indicação nº. 00613/2011.- 
Sugere realização de obra para manutenção na ponte existente no bairro dos Lima, assim 
como manutenção nas estradas rurais do bairro. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 



de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Indicação nº. 
00614/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas 
necessárias visando instalação de iluminação pública na rua Soldado Augusto, ao lado da 
Delegacia de Polícia de Itapira e CIRETRAN. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Indicação nº. 00615/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito determinar ao setor competente tomar as medidas necessárias visando 
instalação de iluminação pública na rua Atílio Bonatelli, localizada entre as ruas Funabashi 
Tokuji e Santa Catarina. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Indicação nº. 00616/2011.- Sugere ao Sr. Prefeito 
determinar ao setor competente tomar as medidas necessárias visando instalação de 
iluminação pública na ladeira São Benedito em Eleutério. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
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: 29º) Ministério da 
Saúde Nº Ref. 003339/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$ 44.877,04. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
de Itapira:  Respostas em atenção ao Ofício 542/2011, datado de 13 de outubro de 2011, 
referente ao requerimento 316/2011, de autoria da Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) 32ª CIRETRAN de Itapira:  
Respostas em atenção ao Ofício nº 494/2011, expedido em 26 de setembro do corrente ano. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Câmara Municipal de Espírito Santo 
do Pinhal: Solicitação no sentido de divulgação do Vestibular 2012 da Unipinhal. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) Secretaria Municipal de Educação: 
Cópia fiel do Plano Municipal de Educação. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) 
Câmara Municipal de Bebedouro: Cópia fiel da Moção nº 79/2011, de autoria do vereador 
Valdeci Ramos de Castro, aprovada em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de setembro do 
corrente ano. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Esgotadas as matérias constantes do 
Expediente, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da 
Ordem do Dia. (SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. 
Presidente declara encerrado o Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0016/2011.- Autoriza a Concessão de Direito 
Real de Uso de imóvel à empresa Retífica Futura Ltda ME. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei Complementar nº 016/2011. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 
por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei Complementar 
nº 016/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 



EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00111/2011.- Cria o Conselho 
Municipal de Política Cultural e define sua composição organização e funções. Autoria: 
Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 111/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 3º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00112/2011.- Institui o Fundo 
Municipal dos Direitos da Mulher de Itapira e dá outras providências. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 112/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 16 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 4º) Em única discussão a Indicação nº 00592/2011.- Sugere estudo por parte da 
Prefeitura para que transforme o Departamento de Trânsito em Secretaria. Autoria: Luis 
Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 592/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 16 
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. 


