
ATA DA 45ª Sessão Ordinária, realizada aos 20 de dezembro 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 HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor 
presidente, membros da Mesa, nobres vereadores, funcionários desta Casa, Rádio Clube de 
Itapira, imprensa, internautas, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Sr. 
Atílio. Dentre tantos projetos que serão votados na data de hoje, gostaria de dizer que há um 
projeto de minha autoria que cria o balanço social ambiental para as empresas e instituições 
do terceiro setor estabelecidas no município de Itapira. Gostaria de agradecer os membros das 
comissões que exararam parecer favorável para que o projeto viesse à votação na data de hoje. 
Gostaria que todos os vereadores apoiassem essa iniciativa. Cabe ressaltar que essa iniciativa 
é vinda do Dr. Atílio Frasseto. Devido a complexidade desse projeto, uma vez se o mesmo for 
aprovado, acredito que há a necessidade de se elaborar uma campanha na cidade a fim de 
esclarecer as dúvidas em relação ao projeto. Em linhas gerais o projeto disponibiliza a 
oportunidade para se reter uma parte dos impostos arrecadados que são destinados ao governo 
federal. Essa situação gerará oportunidades e economia para a nossa cidade. Então, peço a 
todos vereadores um voto de confiança. Esperamos que o senhor prefeito sancione o projeto. 
É como a vereadora Sônia disse nas comissões, ou seja, esse projeto deve ser colocado em 
prática. Esperamos que, uma vez aprovado o projeto de lei, o mesmo possa ser sancionado 
pelo Executivo e que encampe um processo de esclarecimento público. Realmente esse 
projeto é muito complexo. Para finalizar gostaria de desejar votos de um feliz natal e um 
próspero ano novo para todos os vereadores e funcionários desta Casa. Sem o apoio de vocês, 
acredito que não conseguiríamos realizar um grande trabalho. Gostaria de desejar votos de 
prosperidade a todos os vereadores. Espero que no próximo ano todos possam dar 
continuidade nos trabalhos desta Casa. Gostaria de deixar um abraço ao vereador Zé Branco 
pela sua grande recuperação após o transcurso de uma cirurgia. Muito obrigado 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 funcionários, 
público presente, imprensa. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da Sra. Cida. Não 
poderia deixar de vir a esta tribuna para colocar algumas questões que na sessão passada não 
pude colocar. Gostaria de parabenizar o pessoal do PDT pela vitória do Alberto Mendes. 
Muito lícito e muito justo. Que o Alberto Mendes seja uma pessoa capaz de participar desse 
processo eleitoral. Então, a justiça andou muito bem em relação a decisão que garantiu ao 
Alberto Mendes a legenda pelo PDT. Na frente a discussão é outra, mas atualmente aqueles 
que possuem pretensão de se candidatar deve possuir essa condição. O Alberto estava em uma 
condição nebulosa, mas graças a Deus a justiça exarou parecer favorável. Então, gostaria de 
parabenizar o Alberto Mendes e o PDT pela vitória alcançada na justiça. O segundo fato que 
gostaria de ponderar seria no sentido de que na semana passada, quanto ao encerramento da 
CPI, ouvi o vereador Toninho Orcini dizer que a CPI foi proposta de forma atropelada. 
Gostaria de parabenizar todos os componentes da CPI pelo trabalho que fizeram. Caso não 
fosse dessa forma, Toninho, aquela CPI não tinha saído. Essa é a verdade. Gostaria de fazer 



uma crítica à presidência desta Casa. Por quê? Porque em minha opinião o presidente andou 
na contramão da história. Enquanto a CPI do município de Limeira está dando resultado, além 
de outros municípios, vimos a CPI ser arquivada em nosso município. Não é problema de 
quem conduziu a CPI. Desde o início os meus colegas falaram que seria necessário uma 
assessoria externa de pessoas com trabalho efetuado estritamente nessa área, ou seja, pessoas 
especializadas nessa área. Essa situação não foi contemplada nessa Casa. Não me venha dizer 
que foi por falta de dinheiro, pois existe dinheiro em caixa para se comprar um prédio ao lado 
desta Casa. Então, lamento a postura que essa Casa teve de não querer apurar até o último 
grau. Os vereadores também não poderiam tirar leite de pedra. Todos trabalharam o que 
tinham em mãos. Cabe ressaltar que ninguém nesta Casa é profissional. O que me pareceu e o 
que está aparecendo para a toda população foi que esta Casa quis ser conivente com o poder 
Executivo para que a coisa não tivesse outro desfecho. Para mim essa seria a realidade dos 
fatos. Lamento, pois esta Casa andou na contramão da história. Esta Casa, através de sua 
presidência, deveria, de plano, ter oferecido aos membros uma equipe especialista. Sou 
advogada e todos sabem disso. Sou advogada especialista em Direito do Trabalho. Caso 
futuramente me perguntarem se poderia defender um preso, acredito que responderia que 
defenderia apenas 'meia boca', pois não é minha especialidade. Por esse motivo sou uma má 
profissional? Não sou. Apenas me especializei em uma determinada área. Os funcionários 
desta Casa sabem de Direito Público. Eles sabem o funcionamento da Câmara. O Elias sabe 
Direito Público. Colocaram esses funcionários para investigar 'papelama' de Departamento De 
Pessoal em um prazo exíguo. Eles não são especialistas nisso. Os senhores sabem que existe 
assessoria especialista nessa área. Era um trabalho extremamente complexo que a CPI teria 
que fazer. Ficou provado que houve pagamento em duplicidade. Ficou provado que houve 
depósito na conta de sujeito. Perdemos a grande oportunidade de talvez desbaratar uma 
quadrilha na Prefeitura. Inclusive, não sabemos, sequer, há quanto tempo essa situação está 
ocorrendo. Pelo o que percebi, acredito que o esquema é tão sofisticado que não é somente 
uma pessoa que está envolvida. Todos sabem que existe uma pessoa sendo investigada. Mal 
sabemos o porquê que essa pessoa está levando essa bronca sozinha. Não me conformo com 
essa situação. A população de Itapira também não se conforma. Volto a dizer que essa Casa 
tem dinheiro. Quanto custa a casa? Trezentos mil? Não sei. Quanto custaria uma assessoria? 
Uns R$ 20.000,00? Vejam a diferença. Isso não foi oferecido aos membros da CPI. Lamento, 
presidente, que o senhor tenha andado na contramão da história. Enquanto todas as Câmaras 
estão caminhando até as últimas consequências para apurar... Perdoe-me, mas o senhor seguiu 
a cartilha da administração na força tarefa abafa. Não tem outra explicação. Aliás, não é 
somente eu que pensa dessa forma. Metade da população de Itapira pensa dessa forma. 
Ficamos sem saber, sendo que possuímos o direito de saber a quanto tempo esse esquema 
vem acontecendo, qual foi o montante desviado, quantas pessoas participaram disso, quem 
são essas pessoas e qual o futuro dessas pessoas. Gostaria de saber essas informações. 
Acredito que perdemos essa oportunidade. Arquivar a CPI e dizer que a mesma foi proposta 
no calor da discussão, acredito que não cola. A CPI foi arquivada porque os membros da CPI, 
por mais que se debulhassem ou deitassem sobre a documentação não conseguiriam sozinhos 
enxergar onde estava ocorrendo o rombo e a fraude. Sem pessoas especialistas 
disponibilizando assessoria aos meus colegas... Caso fosse eu, acredito que teria acontecido a 
mesma coisa. Acredito que a CPI teria sido arquivada do mesmo jeito. Repito que não sou 
especialista nessa área. Já desejei feliz natal e próspero ano a todos. Essa situação deve servir 
de lição. Se esta Casa propuser mais alguma vez a instauração de uma CPI, acredito que a 
mesma deve ser feita adequadamente. Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, faz uso 
da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhores 



vereadores, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, internautas, representantes da imprensa. 
Venho a esta tribuna para dizer que trabalhamos e convivemos com a população. Elaborei 
inúmeras indicações e requerimentos, sendo que poucos foram atendidos pela administração. 
Acredito que no próximo ano trabalharemos com afinco e representando o povo com 
dignidade. Sem a colaboração do povo, acredito que não estaríamos eleitos. Devemos 
trabalhar a favor da população. Devemos elaborar novas indicações e requerimentos. 
Devemos constatar as necessidades da população nos mais variados setores de nossa cidade. 
O vereador é o indivíduo intermediador da execução dos trabalhos. Teremos muito trabalho 
no próximo ano. O cidadão possui seus direitos. É muito importante frisarmos essa situação. 
Gostaria de deixar registrado um abraço a todos os cidadãos itapirenses, assim como aos 
vereadores e funcionários desta Casa. Gostaria de desejar muitos votos de um bom natal e 
feliz ano novo. Também gostaria de parabenizar o Thiago, funcionário desta Casa, pela 
conclusão de seu curso na faculdade. É muito importante e uma imensa alegria para todos nós. 
Cabe ressaltar que ele buscou conhecimento através da Faculdade Santa Lúcia, onde se tornou 
Bacharel em Ciências Contábeis. É uma imensa alegria para todos nós poder parabenizar o 
Thiago. Gostaria de deixar registrado um abraço para a Sra. Eunice Galdi pelo transcurso de 
mais um aniversário. A família Galdi está muito feliz com a inauguração do PPA situado no 
bairro do Istor Luppi. O projeto é de minha autoria. É uma homenagem justa ao Sr. Décio 
Galdi, pois o mesmo trabalhou muito por nossa cidade. É uma pessoa que dignificou a 
profissão dos médicos. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Senhor presidente, senhores vereadores, público 
presente, internautas, boa noite. É com muita satisfação que venho a esta tribuna 
comunicá-los que no dia 14 fui convidado pelo prefeito para participar do ato de assinatura do 
contrato da Infovia Municipal. Todos sabem que a Infovia é um projeto que defendo desde o 
início de meu mandato como vereador. Houve muitos entraves políticos para que o projeto 
fosse concretizado. Atualmente podemos dizer que um obstáculo muito grande foi vencido. 
Estiveram presentes o proprietário da empresa e o técnico da Prefeitura, Sr. Gilberto. Um ano 
de trabalho foi realizado para que nos dias atuais a empresa pudesse vir à nossa cidade para 
assinar o contrato. Gostaria de agradecer, em nome do Tobias, a redação do jornal Tribuna 
que fez uma matéria isenta e muito profissional em relação aos benefícios da rede. Acredito 
que essa situação é muito importante. Também gostaria de agradecer os senhores vereadores. 
Acredito que hoje faz exatamente um ano que nós votamos a emenda relacionada a Infovia 
Municipal. Graças ao trabalho de todos... Essa situação não é somente mérito de minha 
autoria e sim de todos os vereadores que integram essa Casa Legislativa. Na política aprendi 
que não fazemos nada sozinhos. Dependemos uns dos outros para ajudar o próximo. No 
começo existia uma resistência muito grande. Inclusive, por parte do vereador Mino Nicolai, 
pois o mesmo não entendia. Devido ao aprendizado que a política é a arte do convencimento, 
acredito que conseguimos convencer a maioria dos vereadores. Também gostaria de agradecer 
o senhor prefeito municipal. O mesmo poderia muito bem pegar essa emenda e não executar a 
situação. O prefeito possuiu a sensibilidade de constatar que o projeto é bom para o 
desenvolvimento de nossa cidade. Muitas pessoas alegaram que essa situação demorou muito 
tempo para ser concretizada, mas acredito que tudo tem a sua hora. O assunto foi bem 
debatido. O nosso papel é esse. Divergências de ideias existem. Gostaria de agradecer e 
compartilhar essa vitória com todos os senhores vereadores. Acredito que mais uma etapa foi 
vencida. Iremos trabalhar muito para que tudo seja concretizado da melhor forma possível. 
Um dos benefícios da Infovia que seria no sentido da distribuição do sinal poderá ser 
disponibilizado no mês de maio. A Prefeitura Municipal começará a distribuir o sinal a toda 
população. Essa situação proporcionará acesso a internet para toda a população, 



principalmente para os menos favorecidos. Desejo um feliz natal a todos e um próspero ano 
novo. Que no ano de 2012 possamos continuar a trabalhar unidos. 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, funcionários desta Casa, imprensa, 
internautas. Nessa última sessão de 2011 gostaria de desejar a toda população de Itapira, 
assim como todos os companheiros desta Casa, um feliz natal e um próspero ano novo. 
Gostaria de desejar muita paz ao nosso mundo. Tomara a Deus que isso aconteça. Desse 
modo, todos serão beneficiados. Não poderia deixar de ressaltar que estou completando sete 
anos como vereador desta Casa. Gostaria de parabenizar os dez vereadores dessa legislatura 
pela qualidade da discussão e pelo respeito mútuo que foi mantido nesta Casa. Houve várias 
discussões, mas sempre com muito respeito. Acredito que conseguimos dar um grande passo 
a respeito da abertura da reunião das comissões. Desse modo, a população, assim como toda a 
imprensa de nossa cidade, poderá participar das reuniões. Cabe ressaltar que as portas desta 
Casa ficaram abertas para todos que quisessem participar da CPI. Espero que no próximo ano 
consigamos manter essa postura, pois acredito que o exemplo deve partir desta Casa. Desejo a 
todos muita felicidade. Gostaria de dizer, como primeiro secretário, que sempre estou em 
contato com esta presidência. No caso em que a nobre vereadora comentou sobre a CPI, no 
momento após a solicitação de um grupo de pessoas especializadas para analisar a situação, 
gostaria de dizer que o presidente desta Casa me procurou e disse que dependendo do 
caminhar da carruagem, automaticamente seriam contratados outros profissionais. A minha 
resposta, de imediato, foi no sentido de que a presidência poderia fazer o que quisesse. Como 
irmão do prefeito, a pedido da nobre vereadora, fui o primeiro membro a assinar a CPI contra 
a Prefeitura. Em nenhum momento deixamos de discutir essa situação. Caso fosse necessário 
a contratação seria feita... Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho:  Não caberia discussão, mas a realidade seria que disse, através dessa Mesa, que caso 
chegássemos a conclusão de que seria necessário a contratação de uma auditoria após os 
vereadores analisarem a situação, automaticamente a contratação seria liberada. Acredito que 
a maioria dos vereadores se lembram dessa situação e somente a vereadora não se lembra. 
Essa situação está gravada em ata. Então, seria somente para constar que essa autorização 
estava expressa por esta Mesa... Continuando o orador: Gostaria de dizer que a situação 
seria no sentido da diferença da folha. Vou ter o prazer, nobre vereadora, de trazer o nome de 
cada carneiro quando a investigação na Prefeitura Municipal for finalizada. Irei dizer em 
público. Enquanto a investigação não for concluída, acredito que não podemos julgar 
ninguém... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Não 
entendi mais nada porque a Cristina veio a esta Casa várias vezes para conversar com os 
senhores no sentido de solicitar a referida assessoria. Ninguém disse para a Cristina que essa 
assessoria não seria necessária. Ao contrário, ou seja, o que ouvi nessa Casa é que essa 
assessoria seria necessária. Então, acredito que a coisa está um pouco pior daquilo que 
imaginava. A situação está mais nebulosa ainda... Continuando o orador: O vereador 
Carlinhos Sartori disse que elaborou centenas de requerimentos e indicações, sendo que muito 
pouco foi acatado pelo Executivo. Então, nobre vereador, gostaria de dizer que caso você 
estivesse presente nas legislaturas passadas, onde havia cerca de três vereadores integrantes da 
oposição na época, o senhor não teria nenhuma situação atendida por parte do Executivo. 
Tudo o que o senhor trouxe nas comissões foi aprovado por unanimidade. Muitos nomes que 
o senhor apontou foram acatados pelo Executivo. Acredito que esta Casa manteve o respeito e 
não misturou as situações apesar das diversidades políticas. Tenho certeza porque ouvi muitas 
pessoas da Prefeitura dizerem que atenderam muitas situações de sua autoria, nobre vereador. 
Obviamente não se pode atender tudo. É humanamente impossível. É lamentável vossa 



excelência dizer que muito pouco foi atendido. Acredito que cerca de 90% de suas 
solicitações, nobre vereador, foram atendidas. Acredito que essa situação não condiz com o 
que o senhor acabou de dizer. Como líder do prefeito, acredito que é a minha obrigação 
defendê-lo nesta Casa. As solicitações da maioria dos vereadores foram contempladas. 
Gostaria de parabenizar todos os vereadores pelo grande trabalho realizado nesse ano de 
2011. Os vereadores Toninho Orcini, Mauro Moreno e Ferrarini estão de parabéns pelo 
grande trabalho realizado na CPI. Boa noite e muito obrigado 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 ao Sr. Vereador CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES , para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) 
Em discussão e votação a Ata da 44ª Sessão Ordinária, Continuação da Ata da 45ª Sessão 
Ordinária, realizada aos 20 de dezembro de 2011... realizada no dia 13 de Dezembro de 
2011. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 20 de Dezembro 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) Ofício SG - DAO nº 423/2011.- Comunicado de férias. 
Autoria. Prefeito Municipal DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 3º) 
REQUERIMENTO Nº. 00431/2011.- Requer licença para tratamento de saúde. Autoria: 
Cleber Borges. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Projeto de Resolução nº. 0011/2011.- Em que o Sr. Manoel De Alvário 
Marques Filho submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera a 
redação do "caput" do Art. 5º, da Resolução nº 280. A seguir, pela ordem, o vereador Luis 
Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje para ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM 
DO DIA DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. Não havendo mais Projetos Resolução o Sr. 
Presidente passa à leitura dos Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 00131/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Autoriza o Poder Executivo despender valor para premiação do II Festival de Bandas de Rock 
de Itapira. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova 
por unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e 
posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei nº. 00132/2011.- 
Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra 
que Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Casa Transitória "Flávio Zacchi" 
visando ao repasse de subvenção para o projeto que especifica em 2012. A seguir, pela ordem, 
o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que a 
presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a 
fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 7º) Projeto de Lei nº. 00133/2011.- 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$ 500.000,00. A seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio 
Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja 
encaminhada às Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 



votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Projeto 
de Lei nº. 00134/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo 
Plenário propositura supra que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Brasil S.A. e/ou Caixa Econômica Federal e dá outras providências. A 
seguir, pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por 
unanimidade para que a presente matéria seja encaminhada às Comissões e posteriormente à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel 
de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei passamos à leitura 
dos Pareceres. 9º) PARECER nº. 180/2011.- Ao Projeto de Lei nº 87/2011. 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 
87/2011, de autoria do nobre Vereador Luis Henrique Ferrarini, que "Cria o balanço social e 
ambiental para as empresas e instituições do terceiro setor estabelecidas no Município de 
Itapira", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 
ou 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 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. A seguir, pela ordem, a vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos requer e a Casa aprova por unanimidade para que os Pereceres de nº 181/2011 à 
187/2011 sejam votados em bloco a fim de serem encaminhados à Ordem do Dia para serem 
discutidos e votados. 10º) PARECER nº. 181/2011.- Ao Projeto de Lei nº 125/2011. 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 125/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos Coletores de Resíduos 
Sólidos de Itapira - ASCORSI no Exercício de 2012", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 
182/2011.- Ao Projeto de Lei nº 126/2011. 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 126/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Estabelece montante a ser repassado à Banda Lira Itapirense, no 
exercício de 2012", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) PARECER nº. 183/2011.- Ao Projeto de Lei nº 
127/2011. 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 127/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Estabelece montante a ser repassado ao Coral Cidade de Itapira, no exercício de 2012", são 
de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 



que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 13º) PARECER nº. 184/2011.- Ao Projeto de Lei nº 128/2011.  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 
128/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 1.180.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. 
a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 14º) PARECER nº. 185/2011.- Ao 
Projeto de Lei nº 129/2011. 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 129/2011, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que "Das definições que dispõe a Lei de Regulamentação do Uso, da Ocupação e 
do Parcelamento do Solo Urbano no Município de Itapira", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 15º) PARECER nº. 
186/2011.- Ao Projeto de Lei nº 130/2011.  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 130/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza permuta de imóvel do Patrimônio Municipal para melhoria 
do sistema viário", são de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 16º) PARECER nº. 187/2011.- Ao Projeto de Lei 
Complementar nº 19/2011. 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 Complementar nº 19/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Altera dispositivos da Lei Complementar 3.995/06, que institui a Lei 
de Regulação do Uso, da Ocupação e do Parcelamento do Solo Urbano, já revisada pelas Leis 
Complementares nº 4.245/08 e 4.698/10 e dá outras providências", após minudentes e 
acurados estudos sobre a matéria, com explicação minuciosa do Líder do Prefeito sobre os 
locais e motivos das alterações, decidiram por exarar parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro 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. 17º) Requerimento Voto de Pesar nº. 
00373/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Umbelina Cescon de Almeida. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 



Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 18º) Requerimento Voto de Pesar nº. 00374/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Maria Filomena de Oliveira Lopes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 19º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 00375/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sra. Maria de Lourdes da 
Silva. Autoria. Toninho Orcini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro 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. 20º) Requerimento nº. 00432/2011.- Congratulação com o 
jovem Thiago Henrique da Silva pela sua graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade 
Santa Lúcia em Mogi Mirim. Autoria. Luis Hermínio Nicolai. DESPACHO: APROVADO 
POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 21º) Requerimento nº. 00433/2011.- Voto de 
Congratulação com os servidores públicos municipais por mais um ano de trabalho e 
dedicação a frente das secretarias prestando serviço ao nosso povo. Autoria. Carlos Alberto 
Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 22º) 
Indicação nº. 00653/2011.- Sugere execução de obras de manutenção nas luminárias da Praça 
João Sarkis, no trecho da Avenida Rio Branco, próximo ao viaduto da FEPASA. Autoria. 
Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 23º) Indicação nº. 00654/2011.- Sugere execução de obra de revitalização e 
reurbanização na escada da rua Lourenço Cintra, que dá acesso à Avenida dos Italianos. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 24º) Indicação nº. 00655/2011.- Sugere denominar via ou logradouro público 
de nossa cidade de Milton Mendes. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: 
APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, o Sr. Presidente informa 
que nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município a Câmara elegerá a Comissão 
Representativa, com número ímpar e presidida pelo Presidente da Casa, obedecendo a 
proporcionalidade partidária, para atuar nos interregnos das sessões legislativas ordinárias. A 
seguir, os vereadores Srs., Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori e Luis Hermínio Nicolai se 
manifestaram a fazer parte da Comissão Representativa. Isto feito, o Sr. Presidente determina 
para que os demais vereadores votem nos respectivos candidatos para que haja a eleição de 2 
membros. Tendo em vista que houve empate na votação, esta presidência, com o voto 
minerva, elege os vereadores Antonio Orcini e Luis Hermínio Nicolai, respectivamente, para 
integrarem a Comissão Representativa. A seguir o Sr. Presidente formaliza a Comissão 
Representativa com os seguintes membros: Presidente: Manoel de Alvário Marques Filho. 
Membros: Antonio Orcini e Luis Hermínio Nicolai. Ato contínuo, o Sr. Presidente suspende 
os trabalhos por 15 minutos para que as Comissões se reúnam para exarar parecer aos Projetos 
de Lei nºs 131/2011 à 134/2011. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, após verificação de 
quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que proceda a leitura dos Pareceres: 
25º) PARECER nº. 188/2011.- Ao Projeto de Lei nº 131/2011. 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 131/2011, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo despender valor para 
premiação do II Festival de Bandas de Rock de Itapira", são de parecer favorável, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Conforme 
requerimento aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, a 
presente matéria será 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 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 26º) PARECER nº. 
189/2011.- Ao Projeto de Lei nº 132/2011. 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 132/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Casa Transitória 
"Flávio Zacchi" visando ao repasse de subvenção para o projeto que especifica em 2012", são 
de parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. Conforme requerimento aprovado por unanimidade, de autoria do 
vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, a presente matéria será 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 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
- Presidente. 27º) PARECER nº. 190/2011.- Ao Projeto de Lei nº 133/2011. 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 
133/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00", são de parecer favorável, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. Conforme 
requerimento aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, a 
presente matéria será 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 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 28º) PARECER nº. 
191/2011.- Ao Projeto de Lei nº 134/2011. 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 134/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A. e/ou Caixa Econômica Federal 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, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este 
o parecer. Conforme requerimento aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Sr. Luis 
Hermínio Nicolai, a presente matéria será 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 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Isto 
feito, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura dos Ofícios: 29º) 
Ministério da Saúde Nº Ref. 004989; 002248; 008012; 009240; 016641/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$ 281.285,50. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 30º) Câmara dos Deputados; Recursos do Orçamento da União Empenhados 



aos Municípios: Recursos empenhados ao município de Itapira, de janeiro à outubro de 2011, 
no valor de R$ 1.109.999,39. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 
de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 31º) Câmara dos 
Deputados; Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios: Recursos pagos ao 
município de Itapira, de janeiro à outubro de 2011, no valor de R$ 5.456.929,56. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 32º) SENAC São Paulo: Manifestação de 
agradecimento em razão do voto de congratulação de autoria do vereador Luis Henrique 
Ferrarini subscrito pelos demais vereadores. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 33º) 
Ofício SNJ nº 1020/2011.- Ref Requerimento nº 342/2011.- Conforme cediço o vereador 
Carlos Alberto Sartori requereu cópia das contas telefônicas referentes a linha nº (19) 
3863-5552, relativas aos anos de 2009, 2010 e 2011. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. Esgotadas as matérias constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por 15 minutos a fim de organizar a pauta da Ordem do Dia. (SUSPENSA). 
Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente declara encerrado o 
Expediente e passa à = ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o Projeto de Resolução 
nº 0010/2011.- Autoriza a aquisição de imóvel pela Câmara Municipal de Itapira, com 
dispensa de licitação Autoria: Mesa da Câmara. DESPACHO: COM VISTAS A 
VEREADORA SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 2º) 
Em única discussão o Projeto de Resolução nº 0011/2011.- Altera a redação do "caput" do 
Art. 5º, da Resolução nº 280. Autoria: Manoel De Alvário Marques Filho. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Resolução nº 011/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 3º) Em primeira 
discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0019/2011.- Altera dispositivos da Lei 
Complementar 3.995/06, que institui a Lei de Regulação do Uso, da Ocupação e do 
Parcelamento do Solo Urbano, já revisada pelas Leis Complementares nº 4.245/08 e 4.698/10 
e dá outras providências. 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 019/2011. 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 019/2011. Aprovado em segunda votação 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 4º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 0087/2011.- Cria o balanço social e ambiental para as empresas e 
instituições do terceiro setor estabelecidas no Município de Itapira, que especifica. Autoria: 
Luis Henrique Ferrarini. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 087/2011. 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 nº 
087/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 5º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00125/2011.- Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos Coletores de Resíduos 
Sólidos de Itapira - ASCORSI no Exercício de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 125/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 00126/2011.- Estabelece montante a ser repassado à 
Banda Lira Itapirense, no exercício de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 126/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 00127/2011.- Estabelece montante a ser repassado ao Coral Cidade de 
Itapira, no exercício de 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
127/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de 
Lei nº 00128/2011.- Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.180.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 128/2011. Aprovado 
por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
00129/2011.- Das definições que dispõe a Lei de Regulamentação do Uso, da Ocupação e do 
Parcelamento do Solo Urbano no Município de Itapira. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única 
votação o Projeto de Lei nº 129/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 10º) 
Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 00130/2011.- Autoriza permuta de imóvel do 
Patrimônio Municipal para melhoria do sistema viário. Autoria: Prefeito Municipal. Não 
havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira 
votação o Projeto de Lei nº 130/2011. 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 nº 130/2011. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) 
Em única discussão o Projeto de Lei nº 00131/2011.- Autoriza o Poder Executivo despender 
valor para premiação do II Festival de Bandas de Rock de Itapira. Autoria: Prefeito 



Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 131/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 12º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 00132/2011.- Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com a Casa Transitória "Flávio Zacchi" visando ao repasse de 
subvenção para o projeto que especifica em 2012. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 132/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de 
Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 13º) Em única 
discussão o Projeto de Lei nº 00133/2011.- Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 500.000,00. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 133/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 14º) Em única discussão o Projeto 
de Lei nº 00134/2011.- Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A. e/ou Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Autoria: 
Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, boa noite. Vim a 
esta tribuna para desejar um feliz natal e um próspero ano novo a todos. No próximo ano 
haverá eleições. Portanto, desejo a todos muita saúde, felicidade e união. Espero que no 
próximo ano todos tenham muita saúde. Vim a esta tribuna para saudar e desejar muitas 
felicidades a todos. Estamos aprovando treze projetos. Então, muitas pessoas devem imaginar 
que os projetos estão sendo votados no afogadilho, mas todos são muito importantes para a 
nossa cidade. Os integrantes das comissões discutiram muito sobre a questão dos projetos. 
Inclusive, determinado projeto não recebeu parecer favorável das comissões. Gostaria de dizer 
que possuímos conhecimento sobre os projetos. O líder do prefeito nos chamou em 
determinada sala para nos explicar sobre os projetos. Vim a esta tribuna para dizer que a 
Câmara de Itapira possui total conhecimento sobre os projetos de lei. Feliz natal e um 
próspero ano novo a todos. Que Deus abençoe a nossa querida Itapira. Boa noite.” Não 
havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em 
única votação o Projeto de Lei nº 134/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) 
Em única discussão o Requerimento nº 00423/2011.- Voto de Congratulação com a direção 
da ACEI (Associação Comercial e Empresarial de Itapira), na pessoa de seu presidente, José 
Natalino Paganini, pela brilhante realização do Fórum Empresarial. Autoria: Carlos Alberto 
Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em única votação o Requerimento nº. 423/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro 
de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 16º) Em única discussão o 
Requerimento nº 00425/2011.- Congratulação com o Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado José Antônio Barros Munhoz por conquistar a verba para o asfaltamento da estrada 
Antônio Gonçalves Fontes, no bairro dos Pinheiros, e José Vieira, no bairro Cercado Grande e 
Stringuetti. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 425/2011. 



Aprovado menos 3 votos dos vereadores senhores Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha 
Carvalho e Rodnei Semolini. DESPACHO: APROVADO. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 17º) Em 
única discussão o Requerimento nº 00430/2011.- Requer que o Presidente desta Casa de 
Leis, junto com a Mesa Diretora, realize estudos com objetivo instalar um bicicletário na 
Câmara Municipal. Autoria: Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o vereador Cleber João da 
Silva Borges requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada 
para a próxima sessão para melhores estudos. DESPACHO: ADIADA PARA PRÓXIMA 
SESSÃO. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho – Presidente. 18º) Em única discussão a Indicação nº 00502/2011.- Sugere 
revitalização total da área da FEPASA para construção de um calçadão e implantação de 
espaços culturais. Autoria: Mauro Antonio Moreno. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 502/2011. 
Aprovada por unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 20 de Dezembro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: “Gostaria de agradecer a todos os 
colegas, assim como todos os colaboradores da Casa pela passagem de mais um ano. Apesar 
das divergências políticas, acredito que o respeito imperou nesta Casa. Muito obrigado a 
todos. Gostaria de desejar a todos um feliz natal e próspero ano novo. Muito obrigado e boa 
noite.” (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. 


