
ATA DA 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 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, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE F ÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. Ausentes os Vereadores Srs. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO  e MAURO ANTONIO MORENO.  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, senhores membros da Mesa, nobres 
vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos 
na pessoa do tenente Sanchez. Rapidamente venho a esta tribuna para falar sobre algumas 
indicações. É uma situação de rotina. A indicação seria no sentido de contribuir para com a 
administração, pois entendo que o vereador é uma das pessoas mais próximas da população. 
Então, venho a esta tribuna para falar sobre algumas solicitações vindas dos moradores do 
bairro dos Prados. Gostaria de solicitar ao líder do prefeito para levar esse assunto aos 
departamentos competentes. No caso seria a troca dos bancos de madeira localizados na praça 
ao lado da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pois os mesmos estão danificados pela ação do 
tempo. Tenho visto que a administração tem trabalhado no sentido de recuperar as praças de 
nossa cidade. Gostaria que a praça da igreja Nossa Senhora Aparecida também fosse atendida. 
Cabe ressaltar que na penúltima chuva ocorrida em nossa cidade a iluminação da Praça 
Gilberto Sarkis, localizada na Vila José Secchi, também foi danificada. Atualmente a praça se 
encontra em uma escuridão total. Seriam solicitações vindas dos moradores residentes 
próximo a localidade. É uma questão de segurança e valorização do espaço público. Então, 
gostaria que o líder do prefeito levasse essas solicitações até o departamento competente a fim 
de resolver os problemas. Por fim, gostaria de falar sobre os três vereadores que foram citados 
injustamente em uma matéria do jornal local no sentido de desviar a realidade dos fatos. 
Constatei com muita tristeza, sendo que realmente , senhor presidente, não concordo com o 
que foi escrito. Foi uma injustiça para com os integrantes da Mesa Diretora. É muito 
importante a imprensa acompanhar os nossos trabalhos. É importante criticar, mas acredito 
que também seria importante falar a verdade. Em nenhum momento ocorreu o que foi escrito 
na matéria. Devemos respeitar a história do vereador Toninho Orcini, pois o mesmo já foi 
vice-prefeito, além de assumir a cadeira desta Casa por várias legislaturas. Independente de 
partidos ou grupos, acredito que precisamos estender as mãos para valorizar o Legislativo 
Itapirense. Cabe ressaltar que a cidade não consegue caminhar caso o Legislativo deixe de 
existir, assim como a Prefeitura e o Judiciário também deixem de existirem. Acredito que 
todos os setores de nossa cidade são importantes. Então, muitas vezes constato algumas 
notícias alegando que esta Casa não faz nada. As coisas não são desse modo. Acredito que 
cada um possui sua parcela de trabalho nessa sociedade. Uns trabalham de uma forma e 
outros de outra, mas acredito que todos devem ser respeitados. Todos os vereadores 
receberam os votos da população dessa cidade. É muito importante essa situação. Quando 
acabo constatando notícias nesse sentido, automaticamente acabo me entristecendo. Volto a 
repetir que a imprensa é importante. Ela deve fiscalizar, mas não poderia concordar com o que 
foi escrito em relação aos três vereadores integrantes da Mesa Diretora. O vereador piscou na 
foto e acabaram dizendo que ele estava dormindo. O Toninho abriu a gaveta e interpretaram 
que ele estava rezando. O nobre vereador Mino estava bebendo água e alegaram que ele 



estava engasgado. Acredito que devemos tentar colocar as coisas no devido lugar. Vim a esta 
tribuna para ser solidário aos três vereadores, assim como a esta Casa. Muitas vezes somos 
interpretados de maneira complicada. A Câmara Municipal é muito importante para a nossa 
cidade. Sem esta Casa Leis, acredito que a cidade não conseguiria caminhar em direção ao 
progresso. Gostaria de deixar registrado que os vereadores integrantes da Mesa Diretora 
foram denegridos e expostos injustamente. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  “Senhor presidente, senhores vereadores, 
imprensa escrita e falada, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do tenente 
Sanchez. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para dizer que a Rose Martucci esteve nesta 
Casa para agradecer sobre a emenda elaborada no orçamento desse ano. Muitas crianças 
foram beneficiadas com essa situação. Desse modo, ela me trouxe um livro e um cartão de 
natal muito lindo, além de estender os agradecimentos a todos. Ela me entregou um ofício no 
sentido de agradecer todos os vereadores que votaram favoráveis a essa situação. Gostaria de 
dizer que também estamos elaborando algumas emendas no orçamento do próximo ano. 
Acredito que todos os vereadores sabem o trabalho que é desenvolvido pela APAE. Ela 
enviou um ofício e solicitou para que o mesmo fosse lido em sua íntegra. “Excelentíssimo 
senhor vereador Toninho Orcini. Através desta a APAE de Itapira, em nome de seus diretores, 
funcionários, alunos e a sua presidente, Sra. Maria Ângela Nogueira, vem agradecer o amigo 
vereador Antonio Orcini pela verba parlamentar destinada a APAE de Itapira, onde 
implantamos o projeto combate a incêndio de fundamental importância para o funcionamento 
e adequação de nossa entidade. A APAE atende atualmente 215 alunos especiais inseridos nos 
programas desenvolvidos na área de Educação, Saúde, Reabilitação, Assistência Social e 
Inclusão no Mercado de Trabalho. Nesse ano a APAE completou 40 anos, prestando 
assistência gratuita aos deficientes de nossa cidade. Com grande honra e alegria agradecemos 
o vereador Antonio Orcini pelo carinho e atenção dispensada a nossa entidade. Na 
oportunidade enviamos uma mensagem de esperança dedicada a todos os vereadores: 
Esperança. Apesar de todos os obstáculos que nós encontramos pela vida, apesar dos 
contratempos e das portas fechadas que encontramos, apesar das dificuldades que 
enfrentamos, ainda sim temos que manter a esperança. Quando o nosso caminho está tortuoso, 
as nossas chances são diminuídas pelas peças que a vida nos prega. Ainda sim devemos 
manter a esperança. Esperança é a certeza de que algo bom irá acontecer. É a confiança de 
que tudo irá dar certo. Todos nós devemos manter acesa essa esperança para que não nos 
sintamos fracassados para que o nosso dia a dia seja menos difícil e para que o nosso coração 
esteja menos pesado, eliminando as amarguras e tristezas. Nós alunos, diretores e funcionários 
da APAE de Itapira desejamos que vocês também sempre possuam esperança e que ela 
sempre permaneça em vossos pensamentos. Desejamos que vocês nunca desistam de lutar 
pelos seus ideais, pois enquanto houver esperança nenhum sonho estará perdido. A fé justifica 
a vida, a esperança anima a caminhada e o amor no sentido de nossas ações. Toninho, meu 
muito obrigado por tudo e Deus lhes abençoe.” Foi essa mensagem deixada a todos os 
vereadores desta Casa, além do agradecimento por termos elaborado e passado esse recurso a 
APAE. Os vereadores estão convidados para conhecerem o projeto de perto. Prometi que 
amanhã estarei constatando o projeto de perto. Estou agradecendo a todos em nome da APAE. 
Essa verba foi muito bem utilizada... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho: Ficamos muito feliz com essa situação, pois normalmente fazemos e quase 
não somos lembrados. Em que pese realizarmos o nosso trabalho, acredito que é muito 
importante essa situação. Gostaria de transmitir o nosso muito obrigado a todos os integrantes 
da APAE... Continuando o orador: Estou nesta Casa há muitos anos. Fiquei assustado 
quando eles disseram que gostariam de conversar com minha pessoa. Não gostava do jogador 



Romário, mas depois que constatei o carinho que o mesmo trata sua filha que é portadora de 
deficiência, automaticamente passei a gostar do mesmo. É muito bonito constatar a presença 
do pai nas horas difíceis. Essa situação me comove. Devemos agradecer a Deus por 
possuirmos filhos perfeitos. Deixo registrado os meus agradecimentos. Gostaria de dizer que 
continuaremos a elaborar situações, dentro de nossas possibilidades, a fim de colaborar para 
com a nossa sociedade. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, 
público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do tenente Sanchez. 
Não poderia deixar de vir a esta tribuna porque tenho adotado a prática de sempre, que 
possível, defender esta Casa, assim como os vereadores. Gostaria de agradecer o nobre 
vereador Ferrarini pelo seu pronunciamento. De forma salutar, acredito que não poderia 
deixar de vir a esta tribuna a fim de falar sobre o fato que ocorreu nesse final de semana. O 
jornal Gazeta colocou uma foto como se o Manoel Marques estivesse dormindo, o vereador 
Toninho Orcini como se estivesse orando e o vereador Mino Nicolai como se estivesse 
engasgado. Começo dizendo que esse jornal realmente padece e carece de credibilidade. É um 
jornal que, sequer, não possui nenhum viés relacionado a ética. Por esse motivo nunca 
disponibilizei nenhum tipo de entrevista, em que pese ele sempre estar procurando entrevistas 
nesta Casa. Estarei colocando na tela a fim de que todos constatem a verdadeira foto do 
ocorrido nesta Casa. O vereador Ferrarini estava fazendo seu pronunciamento na tribuna sobre 
o requerimento no sentido de transformar o departamento em possível Secretaria de Trânsito. 
Estava prestando atenção no vereador Ferrarini, assim como o vereador Antonio Orcini estava 
segurando a pauta e o vereador Mino... Estávamos assistindo a sessão dessa forma. O jornal 
Gazeta isolou a foto de cada um de nós alegando que eu estava dormindo. Possuímos o vídeo, 
pois graças a Deus possuímos esse tipo de ferramenta nos dias atuais para mostrar que o 
jornal Gazeta, além de mentiroso, o seu proprietário padece de caráter. É uma pessoa de mal 
caráter... Não estava dormindo naquele momento. Um jornal e um proprietário que padecem 
de caráter e credibilidade necessitam de minha imagem para poder vender exemplares. 
Realmente começo a concordar com a mensagem que veio a calhar na data de hoje, ou seja, 
devemos possuir esperança. Possuo esperança de que um dia esse povo ponha a mão na 
consciência e pare de receber dinheiro do Barros Munhoz a fim de denegrir a imagem do 
grupo da situação ou talvez até mesmo da oposição. Devem realizar um trabalho. Devemos 
fazer justiça ao repórter Fernando. Todas as vezes que o mesmo realizou entrevista com 
minha pessoa, a matéria foi publicada na íntegra como a própria Rádio Clube, o pessoal do 
jornal Tribuna e do próprio jornal A Cidade que foi o único que não fez nenhum comentário. 
Somente tenho que lamentar em relação ao jornal Tribuna, pois o mesmo copiou essa matéria 
do jornal Gazeta. É lamentável o Beto chegar a copiar matérias do jornal Gazeta quando ele 
sempre ditou a regra do jogo do jornalismo em nossa cidade. Pior ainda seria a incompetência 
do jornal Gazeta, pois o mesmo coloca que isso teria ocorrido na quinta, sendo que a sessão 
ocorreu na quarta-feira. Acredito que devo ter dormido cerca de dois dias. Então, senhor 
Gilmar, acredito que vossa excelência precisa dar um rumo para seu jornal. Você não deve 
colocar seus jornalistas em uma situação difícil, pois fica a impressão na cidade que seus 
jornalistas são responsáveis por essa situação. Como sempre fui liberal, gostaria de dizer a 
vossa excelência que a partir de hoje o jornal do senhor somente publica qualquer matéria 
relacionada a esta Casa com a elaboração de requerimento. Vou ditar o rito ao senhor. O 
senhor deverá elaborar documentos. Sempre atendi de plano e fui liberal a todos os jornais. 
Atualmente começaremos a adotar normas. Toda situação deverá ser documentada. 
Infelizmente irão dizer que estamos cerceando a imprensa, mas uma imprensa desse tipo... 
Então, para o jornal Gazeta as coisas funcionarão desse modo. A lei é para aqueles que não 



sabem cumpri - lá. Aqueles que sabem cumprir a lei, automaticamente sabem aonde chegar. A 
incompetência de publicar uma data errada, além de dizer mentira, pior ainda, Sr. Gilmar, 
vossa excelência mexer com crença alegando que o vereador Toninho Orcini estava orando. 
Acredito que ele estava orando para o senhor, pois ele não sabia do que aconteceria. Acredito 
que o senhor está precisando de oração. Como disse o senhor, nobre vereador, Deus coloca as 
pedras no caminho e mostra as dificuldades para podermos acordar. Essa pessoa não acordou 
até hoje. Espero que um dia acorde, pois não quero ver seu mal. Não poderia deixar de vir a 
tribuna desta Casa para defender esse Legislativo. Tenha coragem, Sr. Gilmar, de vir a esta 
Casa para assistir uma sessão pessoalmente. Venha a esta Casa para fazer matéria e entrevistar 
os nobres vereadores. O senhor não tem coragem de vir a esta Casa porque o senhor já correu 
de medo de apanhar na Prefeitura. O senhor faz as coisas e não assume. Gostaria de deixar 
registrado que disponibilizarei uma chance ao senhor. Vou entrar com uma solicitação no 
sentido de publicar essa foto na primeira página, conforme o senhor fez com minha imagem 
sem a devida autorização, dizendo que o senhor é mentiroso. Caso em segundo momento o 
senhor não permita essa situação, gostaria de dizer que entrarei com uma ação judicial para 
poder publicar a foto, além de solicitar danos morais, pois o senhor denegriu a imagem de três 
pessoas que tem muito a fazer para a nossa cidade. Possuo quatro mandatos, o vereador Mino 
possui dois e o Toninho Orcini possui sete. O senhor, sequer, possui a coragem de disputar as 
eleições para vereador. Para o senhor chegar onde estou, acredito que o senhor precisa 
disputar e ganhar várias eleições. Talvez o senhor consiga no dia que o senhor possuir um 
pouco mais de moral e caráter. O senhor não possui esses aspectos para disputar as eleições. 
Jamais fui contra a elaboração de críticas direcionadas a minha pessoa. Quando tentam 
denegrir a imagem das pessoas, acredito que não posso me calar. Peço desculpas ao vereador 
Mino e ao vereador Toninho. A Casa não pode sofrer esse tipo de situação. A Casa sempre 
deve responder. Então, jornal Gazeta, pode falar o que quiser sobre a presidência desta Casa, 
mas diga a verdade. Gostaria de fazer críticas? Tudo bem. Jamais me preocupei com as 
críticas. Caso consigamos usar as críticas, acredito que automaticamente acabamos crescendo. 
Elas podem ser usadas construtivamente ou não. Espero que o senhor pare com esse nível de 
jornalismo. Espero que o senhor aprenda um pouco mais com esse episódio e que o senhor 
possa levar coisas decentes para a cidade. Caso fosse algum religioso, acredito que não 
compraria mais seu jornal, pois o senhor satirizou a questão de o nobre vereador estar orando. 
O senhor é contra as pessoas que oram? Qual seria a religião do senhor? Independente da 
religião do senhor, acredito que o senhor deveria respeitar caso ele realmente estivesse 
orando, pois talvez o nobre vereador poderia estar orando a fim de pedir uma sessão tranqüila 
e calma em relação aos companheiros. Houve tempos quentes nesta Casa, mas jamais fizemos 
coisas que nos arrependeríamos no futuro. Então, gostaria de deixar essa situação gravada. 
Digo ao senhor Gilmar que vou fazer o pedido numa boa. Caso contrário, faremos 
judicialmente. Já que o senhor gosta tanto de matéria, acredito que disponibilizarei matéria 
suficiente ao senhor para que automaticamente vossa excelência possa vender um pouco mais 
de exemplares. Aparentemente para o senhor denegrir a minha imagem, acredito que vossa 
excelência está necessitando vender mais exemplares. Existem outras formas. Se o senhor não 
está bem, acredito que vossa excelência deve fazer propaganda no jornal A Cidade, no 
Tribuna ou na Rádio Clube. Quem sabe o senhor não aumenta o número de exemplares 
publicados. Gostaria que ficasse bem claro que essa situação não ficará simplesmente desse 
modo, a não ser que vossa excelência publique a verdade no sábado como o senhor deveria ter 
feito na primeira vez. Tenho o conhecimento que vossa excelência ligou para algumas pessoas 
dizendo que iria fazer isso, sendo que o senhor foi aconselhado a não fazer. Mesmo assim o 
senhor o fez. Então, acredito que o senhor agiu de má fé. Tenho certeza que essas pessoas 



serão testemunhas no processo. Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor presidente, 
companheiros vereadores, imprensa, membros da polícia militar, internautas. Talvez esteja 
engasgado como esta foto mostra, senhor presidente. Venho sempre citando com muito 
cuidado sobre a preocupação que possuo em relação a imprensa. Acredito que a imprensa é 
tudo no país. A imprensa é responsável em levar a verdade a todos. Em relação ao ponto que 
chegamos em nossa cidade, acredito que realmente seria um caos. Venho citando essa 
situação há tempos. Lamento essa situação. Já conversei com o Tobias. Não tenho certeza se 
os senhores constataram essa semana no programa do CQC. Não me conformo com uma 
situação dessas. As pessoas elaboraram uma reportagem com os vereadores de São Paulo. 
Entrevistaram os vereadores que mais possuíam faltas e julgaram como se todos os vereadores 
de São Paulo fossem da mesma laia daqueles que... Alegaram que estavam recebendo 
dinheiro de bicheiro e tudo mais. Então, essa seria a minha preocupação. Não quero ser 
orgulhoso e contar vantagem. Com muito respeito aos companheiros, gostaria de dizer que 
estou nesta Casa há quase 8 anos, sendo que nunca faltei em sessão alguma. Acredito que 
seria nesse sentido que a imprensa peca. Quando entrevistaram aqueles elementos que não 
prestam somente disponibilizarem mal exemplo a sociedade. Acredito que também deveriam 
elaborar uma reportagem com as pessoas de bem, caso contrário esse país estará caminhando 
no sentido à anarquia. Já aconteceu na semana retrasada um desrespeito total para com os 
vereadores membros da CPI. Em minha opinião, foi um absurdo o que aconteceu. A imprensa 
de Itapira está denegrindo a imagem dos vereadores. Somos eleitos pelo povo. Nas próximas 
eleições a população votará nulo e branco, sendo que ninguém se elegerá nesta Casa de Leis. 
Desse modo, o município ficará ao Deus dará. Cada pessoa elaborará as leis como quiser. Há 
pouco tempo a Prefeitura não possuía o próprio órgão de imprensa. Tentamos essa situação 
durante quatro anos. Passamos por uma grande luta para essa situação ser concretizada. 
Gastaremos cerca de R$ 40.000,00 por ano com a imprensa da própria Prefeitura. É uma 
situação que nunca aconteceu no passado. O jornal Tribuna já chegou a receber cerca de 
270.000,00 por ano quando era o jornal da vez. Quando ocorreu a licitação da merenda, 
exemplo para toda a região, automaticamente alegaram que foi gasto cerca de R$ 
5.000.000,00. Quando o jornal deixou de receber, automaticamente ele chutou as situações. O 
prefeito foi à Rádio cinco vezes para explicar essa situação. Atualmente a nossa cidade está 
muito limpa, sendo que não precisamos esquentar a cabeça com insalubridade dos trabalhos. 
Caso ocorra algum acidente a empresa será responsável. Quando o prefeito Toninho Bellini 
assumiu a administração, automaticamente o mesmo solicitou para que as cantinas escolares 
fossem retiradas. O prefeito recebeu muitos agradecimentos nesse sentido. As pessoas ficaram 
tristes com essa situação, mas muitas crianças pagavam cerca de R$ 2,00 por somente uma 
coxinha. Cerca de 5% da totalidade de crianças tinham condições de comer esse tipo de 
salgado, sendo que a maioria ficava olhando. A partir do momento que a merenda foi 
implantada, muitos pais deixaram de gastar. Além dessa situação, o uniforme padronizado foi 
disponibilizado às crianças. Muitas crianças retornavam às escolas com roupas sujas, pois não 
tinham outra roupa para colocar. Todos os alunos vão com a mesma roupa. Se um pai de uma 
criança possui uma Mercedes e outro uma carroça, tudo bem, mas a roupa não será motivo de 
gozação. Cabe ressaltar que o kit higiene também foi disponibilizado a todas as crianças, além 
de vários outros benefícios. Então, acredito que a imprensa de Itapira está na marcha ré. Os 
jornais de Itapira estão na marcha ré da história. O que os jornais estão fazendo nos últimos 
três meses... Os senhores sabem o que eles estão fazendo?... Aparte concedido ao Vereador 
Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Cometi uma injustiça quando disse que apenas o 
jornal A Cidade não fez uso da matéria. O jornal Expressão Regional e a própria rádio não 



divulgaram nenhum fato relacionado a essa situação. Somente os jornais Gazeta e o Tribuna 
fizeram comentário em relação as fotos. Então, gostaria de deixar registrado a fim de não 
cometer nenhum deslize em relação aos demais. Muito obrigado... Continuando o orador: 
Somente lamento no sentido de a imprensa ser utilizada de maneira incorreta. O presidente 
disse uma situação muito importante. Podem denunciar e criticar, mas fazer 'papelão' do modo 
que está sendo feito em relação a imprensa, acredito que seria um absurdo. Essas pessoas 
estão perdendo o crédito. Acredito que essa situação denegrirá a imagem dessa Casa, assim 
como de todos os políticos de nossa cidade. Não vou defender os políticos do Brasil inteiro, 
mas gostaria de dizer que defenderei os políticos dessa Casa, pois conheço e convivo com 
todos. Todos são honestos e dignos. Existe corrupção na política? Acredito que está provado, 
pois não sou nenhum ignorante para afirmar que não. Existem políticos maldosos? Existem 
em todos os setores. Essa situação está percorrendo um caminho muito perigoso. Citei os 
fatos relacionados a USP na semana passada. Destruíram tudo o que estava dentro do prédio 
da USP. Acredito que estamos correndo um grande perigo de as coisas perderem o sentido. 
Caso não seja permitida a hierarquia e a ordem dos poderes em nosso país, acredito que 
automaticamente estaremos caminhando rumo a anarquia. Gostaria de deixar registrado o meu 
protesto aos dois jornais que fizeram uso dessa situação. É uma situação de má fé e uma 
grande falta de profissionalismo. A crítica deve ser elaborada de forma construtiva. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” 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, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na 
ilustre pessoa do tenente Sanchez. A minha mãe dizia, quando eu ainda era pequena, um 
ditado. Posso dizer que digo esse ditado às minhas filhas até hoje. Ela dizia o seguinte: 
'Diz-me com quem tu andas, que te direi quem és.' Fico realmente triste quando escuto o líder 
do prefeito vir a esta tribuna para dizer que atualmente o município possui a imprensa própria, 
sendo que se gasta cerca de R$ 50.000,00 para isso e outrora cerca de R$ 300.000,00. Por que 
se pagava? Porque desde o primeiro dia que o prefeito assumiu essa administração, eu Sônia 
de Fátima Calidone dos Santos... Desafio o senhor prefeito a me desmentir. Disse o seguinte 
ao prefeito: 'Prefeito, vamos até Amparo. Amparo é imprensa oficial, senhor prefeito. Faça 
isso.' O prefeito preferiu de juntar a essa gente, onde seu grupo atualmente vem a essa tribuna 
a fim de detoná-la. Por esse motivo digo para me dizer com quem tu andas, que te direi quem 
tu és. O prefeito aparecendo na imprensa oficial, automaticamente sairá o que o mesmo faz. É 
uma coisa descolada do senhor prefeito. A população não é burra. Se o prefeito é o prefeito e 
se a administração vai bem, é claro que o povo associará uma coisa à outra. Não precisava o 
prefeito ter efetuado esse contrato com o jornal. Se o fez é pelo fato de que alguma forma o 
beneficiou. Perdoem-me, mas parece um casal quando se separa, ou seja, um fica falando mal 
do outro. Então, particularmente, sempre digo que sofri na época da ditadura militar. Por pior 
que seja a imprensa, ainda prefiro esta ao seu silêncio. Em relação a essa época, gostaria de 
dizer que não possuo a menor saudade. Olha como é bom vivermos uma democracia. Gostaria 
de pegar um parênteses. Às vezes a imprensa é mordaz. Vejo essa situação claramente em 
relação a doença do presidente Lula. Quando o presidente Lula socializou as propagandas 
oficiais, automaticamente todos os jornais de nosso país não se conformaram com essa 
situação. Atualmente, segundo a imprensa, o Lula está com câncer pelo fato de que ele era 
cachaceiro e fumante. É como se o câncer de laringe tivesse apenas a distrito das pessoas que 
fumam e bebem. Nunca tivemos um presidente como o ex-presidente Lula. Como pessoas 
públicas devemos enfrentar essa situação. Eu com o nobre vereador Manoel enfrentamos o 
Liberal. Enfrento qualquer coisa, pois já enfrentei o Liberal. Voltando a questão da ditadura... 
Olhem como é um espetáculo a questão da democracia. Vim a esta tribuna para parabenizar o 



Rodnei Semolini pelo voto que está fazendo a esta corporação. Acredito que a mesma está 
cumprindo o seu papel, ou seja, de proteger a nossa sociedade. Na época da ditadura a polícia 
não exercia somente essa função. Por esse motivo ainda prefiro que falem. Você possui os 
meios para corrigir essa situação, sendo que acredito que é correta essa situação de correção. 
Essa pessoa nunca possuiu credibilidade, Manoel. Não será agora que passará a ter. Então, 
vim a esta tribuna para realmente parabenizar a nossa corporação militar. Nunca vou me 
cansar de parabenizar os nossos guardas municipais. Às vezes a Polícia Militar fica sem pai e 
mãe pelo fato da ausência do prefeito ou do governador. Então, acredito que eles sofrem com 
a questão de arrocho salarial. Nem por isso se furtam em estar protegendo a sociedade. Ontem 
estava conversando com o advogado da Estrela. O que mais sinto em uma hora dessas é que 
se a polícia não tivesse conseguido chegar até a localidade em tempo, acredito que um pai 
poderia estar morto. Uma pessoa que saiu de casa para trabalhar e levar no final do mês o 
dinheiro para sua família poderia estar morto. Em cidades pequenas esses criminosos acham 
que possuem um campo fértil. Quando a polícia responde à altura que os senhores 
responderam... Sabem que isso corre igual a rastilho de pólvora. Acredito que pela atitude dos 
senhores, da nossa Guarda Municipal e da Polícia Civil... Itapira não prospera muito caso 
querermos fazer esse tipo de coisa. Então, como representante da população de Itapira, 
acredito que os senhores devem receber o mais profundo agradecimento por nenhuma pessoa 
não ter se machucado. Sei que os senhores também são pais de família, sendo que saem para 
nos defender. Vocês colocam a vida de vocês em risco para defenderem as nossas vidas. 
Muitos trabalhadores não possuíam a menor idéia do que passariam naquele dia. Então, 
somente vim a esta tribuna para dizer essa situação. Somente fiz esse paralelo em relação a 
questão da imprensa. Gostaria de parabenizar todos os senhores vereadores. Sempre 
constatamos nos jornais muita apreensão de drogas. Essa situação é conseqüência do grande 
trabalho que estão realizando. Tudo o que essa Casa fizer do ponto de vista de agradecimento, 
acredito que será muito pouco por aquilo que os senhores fazem. Não temos mais o que fazer 
senão deixar registrado um muito obrigado. Boa noite a todos.” Esgotado o tempo regimental 
do Pequeno Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A 
seguir, o Sr. Presidente solicita a Sra. Vereadora SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS 
SANTOS, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em 
discussão e votação a Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 
2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 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. 00398/2011.- Requer licença para 
tratamento de saúde. Autoria: Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Projeto de Resolução nº. 008/2011.- Em que o Sr. 
Mesa da Câmara submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Dispõe 
sobre o Regimento Interno da Parlamento Jovem de Itapira. DESPACHO: À ORDEM DO 
DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Projeto de Lei nº. 00116/2011.- Em 
que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Projeto de Lei 
nº. 00117/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 16.000,00. 



DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Emenda 
Aditiva de nº. 002/2011.- Ao Projeto de Lei nº 106/2011.- Acrescenta-se inciso VI ao Art. 
1º, e Art. 2º ao do Projeto de Lei nº 106/2011.. Autoria: Antonio Orcini. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 7º) PARECER nº. 161/2011.- Ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2011. A Comissão de Ética, que a este subscreve, 
reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da Biografia do renomado 
administrador de empresa, Sr. Luis Antonio da Silveira Campos, apresentado nesta Comissão 
pelo nobre vereador Luis Henrique Ferrarini, com a finalidade de apresentação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 08/2011, outorgando-lhe o Titulo de Cidadã Itapirense. Com a 
responsabilidade de analisar sob o ponto de vista ético a viabilidade de tramitação da 
propositura, acordou esta Comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Município de Itapira pelo homenageado, que veio para Itapira para auxiliar na 
montagem da Indústria Sinatex, em 1982. Casado com a Sra. Maria Filomena Silveira 
Munhoz Campos, de cuja união adveio dois filhos, Raquel e Patrícia. Após a montagem da 
Indústria Sinatex em 1982, o Sr. Luis Antonio mudou-se com sua família para Itapira, onde 
tem participado das atividades sociais do Município, inclusive foi membro do Rotary Club de 
Itapira. Seu currículo fica fazendo parte do presente processo, o credencia a receber o Título 
de Cidadão Itapirense pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapira. Por todo 
exposto que da Biografia do homenageado consta, esta Comissão opina pela tramitação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2011. É este o Parecer. A seguir, o 1º Secretário procede 
a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2011. 8º) Projeto de Decreto Legislativo nº. 
008/2011.- Em que o Sr. Luis Henrique Ferrarini submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapirense ao 
ilustríssimo gerente industrial Sr. Luis Antonio da Silveira Campos. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Não havendo mais Projetos de 
Decreto Legislativo, o Sr. Presidente passa à leitura dos 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. 9º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00343/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Silvana Aparecida de Campos. 
Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 10º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00344/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Conceição de Lima Golvea. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00345/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Marcelo Lara. Autoria. 
Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 12º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00346/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sr. Diórgenes Ferreira Bueno. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Requerimento Voto de 
Pesar nº. 00347/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Rosa Fray Palini. Autoria. Luis 
Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 14º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00348/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Neusa Aparecida Lovatto Batista. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
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. 15º) 
Requerimento nº. 00379/2011.- Oficiar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
solicitando serviços de entrega de correspondências no bairro José Tonolli. Autoria. Décio Da 
Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 16º) Requerimento nº. 00380/2011.- Oficiar à direção da Sanepav, solicitando 
que a empresa estabeleça coleta de lixo e serviço de varrição no bairro José Tonolli. Autoria. 
Décio Da Rocha Carvalho. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 17º) Requerimento nº. 00386/2011.- Voto de Congratulação com os integrantes 
da torcida organizada Fiel de Itapira pela brilhante realização do evento Festa das Crianças. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Mauro Antônio Moreno. A seguir, pela ordem, o vereador 
Luis Henrique Ferrarini manifesta interesse em discutir a presente matéria. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 18º) Requerimento nº. 00387/2011.- Voto 
de Congratulação com os participantes e organizadores do programa Alimente-se Bem, 
promovido pela empresa Penha S/A em parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria). 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 19º) Requerimento nº. 00388/2011.- Moção de Boas Vindas ao padre Antônio 
Carlos de Camargo, que assumiu a Paróquia de São Benedito no dia 13 de novembro de 2011. 
Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 20º) Requerimento nº. 00389/2011.- Voto de Congratulação com a Sd. PM 
Aparecida Fátima P. B. Franklin da Cunha e Soldado Freedman da Silva, extensivo ao 
Comando do 26º Batalhão da Policia Militar do Estado de São Paulo e ao Comando do 
Destacamento da PM em Itapira, pela realização de mais uma edição do PROERD em nosso 
Município. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00390/2011.- Congratulação 
com a direção, professores, funcionários e alunos do IESI, pelas nota obtidas no ENADE, 
sendo a maior de nossa região. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. Cleber Borges. A seguir, 
pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos manifesta interesse em discutir 
a presente matéria. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Requerimento nº. 00391/2011.- Voto de Congratulação com a Rede Social e parceiros pelo 
lançamento do programa 'Integração e Inclusão dos Deficientes de Itapira'. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Requerimento nº. 00392/2011.- Voto de Congratulação com a escola Elvira 
Santos de Oliveira pela realização de sua Feira de Ciências e de Matemática. Autoria. Luis 



Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 24º) Requerimento nº. 00393/2011.- Voto de Congratulação com o Sr. Antônio 
Brianti, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado recentemente. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 25º) Requerimento nº. 00394/2011.- Congratulação com a servidora Maria José 
Malandrin Kakumotsu, pela conquista da sua merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) 
Requerimento nº. 00395/2011.- Congratulação com a servidora Dirce Pinheiro de Oliveira, 
pela conquista da sua merecida aposentadoria. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 27º) Requerimento nº. 
00396/2011.- 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 
informações do Sr. Prefeito quanto as invasões nas escolas, creches e estabelecimentos de 
saúde da Prefeitura. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 28º) Requerimento nº. 00397/2011.- Moção de Louvor 
e Aplausos à corporação da Polícia Militar, pelo ação realizada sob comando do 3º Sargento 
Márcio Dener Coran, que de forma brilhante, eficaz e competente, junto dos seus soldados, 
evitou uma ocorrência de maior gravidade na tentativa de assalto à empresa Estrela, com o 
resgate de forma segura dos 46 reféns e prisão de seis assaltantes. Autoria. Todos Os Senhores 
Vereadores. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 29º) 
Indicação nº. 00617/2011.- Sugere reforma nos bancos da praça ao lado da Matriz Nossa 
Senhora Aparecida no bairro dos Prados. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 30º) Indicação nº. 00618/2011.- 
Sugere denominar via ou logradouro público de nossa cidade de Vitor Paradelo. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 31º) Indicação nº. 00619/2011.- Sugere poda de árvores no Cemitério da 
Saudade. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) Indicação nº. 00620/2011.- Sugere execução de 
operação tapa-buracos na rua Porta Alegre, no bairro Vila José Secchi. Autoria. Luis 
Henrique Ferrarini. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 33º) Indicação nº. 00621/2011.- Sugere manutenção de toda iluminação na praça 
Gilberto Sarkis na Vila José Secchi. Autoria. Luis Henrique Ferrarini. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 34º) Indicação nº. 00622/2011.- 
Sugere ao Sr. Prefeito tomar as medidas cabíveis para instalação de pontos de iluminação 
pública nas ruas Gentil Leite e João Samora Filho no bairro do Rio Manso. Autoria. Carlos 
Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 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: 35º) Ministério da Saúde Nº Ref. 004338; 005987; 015561; 
019529/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$ 141.266,99. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 36º) Ministério da Educação. Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Comunicado Nº CM253494; 253496/2011: Repasse de 
recursos financeiros no valor de R$ 1.993,40. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 37º) Telefônica; VIVO: Comunicado sobre a cobertura 3G no município de 
Itapira. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 38º) Câmara Municipal de 
Limeira:  Convite para a realização da Sessão Solene de outorga de Título de Cidadão 
Limeirense ao ilustre Sr. José Antonio Barros Munhoz a realizar-se no dia 25 de Novembro, 
às 19:30, no Plenário "Vereador Vitório Bortolan". DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 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 segunda discussão o Projeto de Emenda 
a LOMI nº 001/2011.- Altera a redação do caput do artigo 178 da LOMI. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação o Projeto de Emenda à LOMI 01/2011. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM SEGUNDA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) Em única discussão o Projeto de 
Resolução nº 007/2011.- Autoriza o Poder Legislativo a transferir para o âmbito do Poder 
Executivo o Centro Público de Informática Professor - HARLEY MARELLA. Autoria: Mesa 
da Câmara. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Resolução nº 07/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 3º) Em única discussão o Requerimento nº 00386/2011.- Voto de 
Congratulação com os integrantes da torcida organizada Fiel de Itapira pela brilhante 
realização do evento Festa das Crianças. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. Mauro Antônio 
Moreno DESPACHO: COM VISTAS AO VEREADOR CLEBER JOÃO DA SIL VA 
BORGES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Novembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em única discussão o Requerimento nº 
00390/2011.- Congratulação com a direção, professores, funcionários e alunos do IESI, pelas 
nota obtidas no ENADE, sendo a maior de nossa região. Autoria: Luis Henrique Ferrarini. 
Cleber Borges DESPACHO: COM VISTAS A VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA 
CALIDONE DOS SANTOS. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 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. 


